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Nowa fregata zbli˝ajàca si´ do portu w Gdyni.

fot. Przemys∏aw Gurgurewicz

Andrzej Nitka

Jak zapowiadaliÊmy w poprzednim
numerze „OW”, 25 paêdziernika 2002 r.
odby∏a si´ uroczystoÊç chrztu drugiej
przej´tej od U.S. Navy fregaty rakietowej typu Oliver H. Perry. Zgodnie z tradycjà zapoczàtkowanà dwa lata temu
otrzyma∏a ona nazw´ Gen. T. KoÊciusz ko (273). Nale˝y przypomnieç ˝e po-

przednio nosi∏a ona nazw´ Wadsworth
(FFG-9) i wchodzi∏a w sk∏ad Floty Pacyfiku, zaÊ polskà bander´ podniesiono
na niej w dniu 28 czerwca 2002 r. w bazie morskiej San Diego. Ciekawostkà
jest to ˝e w drodze do macierzystego
portu w Gdyni jednostka ta przesz∏a jako pierwszy polski okr´t przez Kana∏

Panamski, ratujàc przy tym na jego podejÊciach za∏og´ panamskiego kutra rybackiego.
Sama uroczystoÊç chrztu dowodzonego przez kmdr ppor. Krzysztofa Maçkowiaka okr´tu odby∏a si´ przy Nabrze˝u
Pomorskim gdyƒskiego portu. Uczestniczy∏ w niej premier Leszek Miller,
którego ˝ona pani Aleksandra Miller
zosta∏a matkà chrzestnà nowej fregaty.
Sama jednostka zosta∏a wcielona do 31
dywizjonu okr´tów rakietowych 3 Flotylli Okr´tów. Jest to pewnym novum
jako ˝e przej´ta dwa lata temu fregata
(272) by∏a jak dotàd podporzàdkowana
bezpoÊrednio dowódcy 3FO. Od nowego roku i ta fregata ma byç podporzàdkowana 31 dywizjonowi
Najnowszy nabytek naszej floty w odró˝nieniu od poprzednika trafi∏ w polskie r´ce prawie bezpoÊrednio ze s∏u˝by
czynnej nie zaÊ z Floty Rezerwowej
(NRF — National Reserve Fleet). Za
pozytyw nale˝y uznaç to ˝e przy przejmowaniu tej jednostki wykorzystano
doÊwiadczenia zdobyte podczas eksploPomost bojowy z nowym numerem taktycznym.
fot. Andrzej Nitka
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atacji Pu∏awskiego co pozwoli∏o zwróciç uwag´ na elementy konstrukcyjne,
uzbrojenia czy wyposa˝enia wymagajàce remontu lub wymiany. Efektem tego
by∏o jego wydokowanie podczas którego sprawdzono stan kad∏uba oraz wykonanie przeglàdu turbin gazowych. Je˝eli chodzi o uzbrojenie i wyposa˝enie
okr´tu to ró˝ni si´ od tego, które znajdowa∏o si´ na jego pok∏adzie w czasie
s∏u˝by w amerykaƒskiej marynarce. Wynika to z warunków umowy, która przewidywa∏a przekazanie jednostek, jednak z wy∏àczeniem niektórych systemów uzbrojenia, elementów wyposa˝enia a tak˝e amunicji. Dlatego te˝ KoÊciuszko przyby∏ do Polski bez pocisków
rakietowych i torped, które muszà ju˝
byç kupione przez stron´ polskà. Na jego pok∏adzie trafi∏y za to do Polski dwa
Êmig∏owce ZOP Kaman SH-2G „Super
Seasprite” stanowiàce integralnà cz´Êç
okr´towego systemu zwalczania okr´tów podwodnych. Tak samo jak Pu∏awski okr´t dysponuje artyleryjskim zestawem obrony bezpoÊredniej Raytheon
„Vulcan/Phalanx” Mk 15 Block 0. Mimo ˝e trakcie s∏u˝by w amerykaƒskiej

Pierwszy w polskiej marynarce Êmig∏owiec pok∏adowy — Kaman SH-2G „Super Seasprite”.
fot. Andrzej Nitka

flocie dysponowa∏ on znacznie nowoczeÊniejszà odmianà Block 1A. Nie
wszystkie jednak elementy wyposa˝enia
na obu okr´tach sà identyczne.
KoÊciuszko posiada radar obserwacji
powietrznej i nawodnej Raytheon
AN/SPS-49 w wersji (V)5 podczas gdy
na Pu∏awskim wyst´puje on w wersji

(V)2. Nowy model radaru dysponuje
wi´kszymi mo˝liwoÊciami dzi´ki zastosowaniu cyfrowej obróbki sygna∏u. Na
nowej fregacie pozostawiony zosta∏
pancerz kevlarowy zabezpieczajàcy najwa˝niejsze pomieszczenia, który z Pu∏awskiego zosta∏ usuni´ty przez Amerykanów.

Widok ogólny Êródokr´cia z pomostem bojowym.

fot. Andrzej Nitka
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ska nie dysponuje obecnie nowoczesnà armatà Êredniego kalibru,
którà mo˝na montowaç na
mniejszych jednostkach. Dotychczas u˝ywanà jest archaiczna
dwulufowa armata kal. 57 mm
(Typ 66 lub 76) naprowadzana
r´cznie, wywodzàca si´ jeszcze
z radzieckiej làdowej armaty
S-60.

Nowy chiƒski niszczyciel w trakcie prac wyposa˝eniowych.

CHINY
Nowy niszczyciel
W szanghajskiej stoczni Jaingnan
trwajà intensywne prace wyposa˝eniowe na zwodowanym 25 maja 2002 r. nowym niszczycielu rakietowym projektu 052B (?)
o numerze burtowym „1168”. Jest
to dosyç interesujàca jednostka
zbudowana wed∏ug koncepcji
„stealth”, której wypornoÊç oscyluje w granicach 6 000-7 000 ts.
Ca∏kowitym novum jest jednak
zastosowanie na nim pionowych
wyrzutni (VLS) dla rakiet przeciwlotniczych dalekiego zasi´gu.
Pierwsza z nich umiejscowiona
jest przed pomostem bojowym,
druga natomiast z prawej strony
hangaru. Chiƒskie êród∏a mówià,
˝e ma to byç nowy typ rakiet
HHQ-9, ∏udzàco podobnych do
rosyjskich S-300F „Fort” (SA-N6 „Grumble”). Nie nale˝y tej
ewentualnoÊci wykluczyç, gdy˝
Chiƒczycy zakupili w Rosji kilkanaÊcie làdowych zestawów
S-300PMU z du˝à liczbà zapasowych rakiet. Zakupiono równie˝
w kwietniu b.r. dwie 8-prowadnicowe wyrzutnie okr´towe i to one
zapewne sà montowane na niszczycielu.
G∏ównà bronià ofensywnà b´dzie
szesnaÊcie pocisków przeciwkr´towych C-802 „Ying Ji-2” (SCCN-8 „Saccade”) w czterch zespo∏ach przed i za kominem.
Na dziobie zabudowano armat´
kal. 100 m (Typu 210) b´dàcà licencyjnà (?) wersjà francuskiej
Creusot-Loire, lecz z elementami
„stealth”. Do obrony przeciwrakietowej na dachu pomostu bojowego i hangaru zamontowane
majà byç dwa zestawy kal. 30 mm
(Typ 730), równie˝ ∏udzàco przypominajàcy holenderski „Goalkeeper”. Po bokach dziobowej
VLS zamontowano ju˝ cztery
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40-prowadnicowe wyrzutnie celów pozornych kal. 122 mm.
Do zwalczania okr´tów podwodnych b´dzie s∏u˝y∏ Êmig∏owiec
Ka-28 (import z Rosji), na co
wskazuje wysokoÊç hangaru oraz
kad∏ubowe wyrzutnie torped,
jednak ich umiejcowienie i kaliber nie jest na razie znane.
Brak informacji odnoÊnie wyposa˝enia elektronicznego, na pewno b´dzie zamontowany radar
naprowadzania dla rakiet S-300F.
Nap´d w systemie CODOG sk∏ada si´ z dwóch ukraiƒskich turbin
gazowych ON 80 o mocy 26 690
kW (36 300 KM) ka˝da oraz
dwóch silników wysokopr´˝nych
MTU 12V1163 TB83 po 3 250
kW (4 420 KM) ka˝dy. Dzi´ki tej
mocy okr´t osiàgni´ pr´dkoÊç
w granicach 29-30 w´z∏ów.
W chwili obecnej w budowie
znajdujà si´ jeszcze dwa kolejne
niszczyciele tego typu, z których
jeden mia∏ byç wodowany pod
koniec tego roku. Dzi´ki ich budowie marynarka chiƒska b´dzie
mog∏a przynajmniej odzyskaç

fot. „Ships of the World”

przewag´ technologicznà nad tajwaƒskà. Prosz´ pami´taç, ˝e zasi´g rakiet S-300F wynoszàcy
100 km pozwala zapewniç parasol przeciwlotniczy zespo∏om floty, a takiego obecnie Chiƒczycy
nie posiadajà.
Na koniec ma∏a ciekawostka.
Wed∏ug niepotwierdzonych informacji w stoczni Dalian rozpocz´to budow´ niszczyciela b´dàcego odpowiednikiem amerykaƒskiego typu Arleigh Burke.
Testy armaty AK-176
Na ma∏ej korwecie rakietowej
„7774” typu Houjian (projekt
520T), o wypornoÊci 542 ts, testowana jest zakupiona w Rosji armata uniwersalna AK-176 L/59.
Armata posiada mas´ 11,2 tony,
szybkostrzelnoÊç 120 strza∏ów na
minut´, zasi´g maksymalny ognia
do 15,5 km; pu∏ap ognia 6-7 km.
W wypadku pozytywnego wyniku
testów nie wykluczony jest zakup
wi´kszej iloÊci tych armat dla
przezbrojenia pozosta∏ych jednostek typów Houjian (6) i Houxin
(14) lub innych. Marynarka chiƒ-

Chiƒska korweta rakietowa „774” z armatà AK-176. fot. „Ships of the World”

EGIPT
Zakup kutrów rakietowych
Rzàd niemiecki wyrazi∏ zgod´ na
sprzeda˝ Egiptowi pozostajàcych
jeszcze w s∏u˝bie 5 kutrów rakietowych projektu 148. W chwili
obecnej Fuchs (P 6146), Löwe
(P 6148), Alk (P 6155), Dommel
(P 6156) i Weihe (P 6157) tworzà
5 Schnellbootgeschawder, a przekazane zostanà marynarce egipskiej w grudniu b.r. Jednostki zosta∏y zbudowane w latach 19711975 w ramach 20 okr´towej serii
w stoczniach CMN Cherbourg
i Lürssen Werft Vegesack. W latach poprzednich wi´kszoÊç jednostek tego typu zosta∏a odsprzedana Grecji i Chile.
Kutry rakietowe projektu 148 posiadajà wypornoÊç standardowà
234 ts, a pe∏nà 264 ts, natomiast
d∏ugoÊç maksymalna stalowego
kad∏uba wynosi 47,00 m, szerokoÊç 7,10 m a zanurzenie 2,66 m.
Jak nap´d zastosowano cztery
niezawodne silniki wysokopr´˝ne
MTU 16V538 TB90 o ∏àcznej
mocy 10 300 kW (14 000 KM)
nap´dzajàcych 4 Êruby, pozwalajàce na osiàgni´cie pr´dkoÊci
maksymalnej 35,8 w. Zasi´g wynosi 570 Mm/30 w lub 1 600
Mm/15 w.
Gównà bronià ofensywnà jednostek sà cztery kontenery startowe
z rakietami przeciwokr´towymi
MM-38 „Exocet”, jednak prawdobodobnie zostanà one zdemontowane, gdy˝ marynarka
egipska nie u˝ywa pocisków tego
typu lecz pocisków „Otomat”
i „Harpoon”. Uzbrojenie uzupe∏nia armata OTOBreda kal.
76 mm na dziobie oraz OTOBreda-Bofors L/70 kal. 40 mm na
rufie.
Za∏oga kutrów liczy 30 ludzi.
GRECJA
Modernizacja okr´tów podwodnych typu Posydon
Si∏y podwodne Grecji jako
pierwsze na Êwiecie — o czym
cz´sto si´ ju˝ zapomina — zamówi∏y w 1967 r. okr´ty typu 209,
zbudowane przez stoczni´ HDW
(Howaldtswerke Deutsche Werft AG) w Kilonii, które sta∏y si´
odtàd „przebojem eksportowym” niemieckiego przemys∏u
zbrojeniowego. Pierwsza czwór-
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Niemieckie kutry rakietowe proj. 148, na pierwszym planie Löwe (P 6148).
fot. Wojciech ¸uczak

ka okr´tów, okreÊlanych jako typ
Glavkos (S 110-S 113), wesz∏a do
s∏u˝by w latach 1971-72. Tak d∏ugi okres eksploatacji jednostek
spowodoaowa∏ ich znaczne fizyczne zu˝ycie oraz, co jest najbardziej istotne, ca∏kowite zestarzenie „moralne” ca∏ego systemu
elektroniki bojowej, uzbrojenia
ofensywnego i urzàdzeƒ samoobrony/WRE. Dlatego te˝ pomi´dzy 1991 a 1997 rokiem przeprowadzono ich kompleksowà
modernizacj´, ukrytà pod kodowym oznaczeniem programu
Neptun I. Wszystkie prace adaptacyjne wykona∏y warsztaty remontowe greckiej marynarki wojennej Salamina przy wszechstronnym wsparciu ze strony zak∏adów HDW jako wiodàcego
kooperanta.
Pozytywne wyniki eksploatacji
niemieckich U-bootów pod grecka banderà zaowocowa∏y kolejnym kontraktem na nieco ulepszone
jednostki
projektu
209/1200. Majà one zwi´kszonà
d∏ugoÊç kad∏uba z 54,4 do
55,9 m a wypornoÊç podwodnà
z 1 210 do 1 285 ts. W roku 1979
aktywna s∏u˝b´ rozpocz´∏y trzy
jednostki, tj. Posydon (S 116),
Amphitrite (S 117) i Okeanos
(S 118) zaÊ rok póêniej czwarta,
czyli Pontos (S 119). Burzliwy
rozwój elektroniki w ostatnich latach sprawi∏, paradoksalnie, jeszcze szybsze zestarzenie si´ systemów bojowych wymienionych
powy˝ej okr´tów, co zmusi∏o dowództwo MW Grecji do podj´cia
decyzji o modyfikacji równie˝ i tej
serii „dwieÊcie dziewiàtek”. B´dzie ona przeprowadzona w najbli˝szym czasie przez sprywatyzowanà stoczni´ Hellenic Shipyards
(Skaramanga), b´dàcà obecnie
w∏asnoÊcià konsorcjum dwóch
niemieckich firm — HDW i Ferrostal, czyli tzw. GSC (German
Submarine Consortium).
Istotà nowego programu, nazwanego „Neptun II”, ma byç

w pierwszym rz´dzie instalacja
dodatkowego modu∏u z nap´dem klasy AIP (Air Intependent
Propulsion). Wymagaç to b´dzie
wstawienia nowej sekcji kad∏uba
naciskotrwa∏ego o d∏ugoÊci ca∏kowitej 6,5 m; co pociàgnie za sobà zwi´kszenie wypornoÊci podwodnej o 195 ton. PomieÊci ona
zespó∏ ogniw paliwowych PEM
firmy Siemens oraz magazyny
„paliwa” i „utleniacza” czyli wysokociÊnieniowe zbiorniki wodoru metalu oraz skroplonego tlenu, a ponadto cysterny g∏ównego
produktu „spalania”, czyli... wody destylowanej. Umieszczone
w st´pce zbiorniki wodorku metalu pe∏nià rol´ dodatkowego balastu sta∏ego i tym samym wp∏ywajà pozytywnie na statecznoÊç
ca∏ego okr´tu. Uzupe∏niajàcy nap´d typu AIP/PEM pozwoli na
przebywanie pod wodà nieprzerwanie przez ok. 20 dni i rejs
z pr´dkoÊcià 3 w´z∏ów na dystansie ok. 1 400 Mm. Pod wzgl´dem
autonomicznoÊci przebudowane
jednostki typu Posydon zbli˝à si´
swoimi parametrami do nowo zamówionych okr´tów projektu
214 (typ Katsonis, program „Archimedes”), z których pierwszy
rozpocz´to budowaç w Kilonii 27
lutego 2001.
Wzmiankowana modernizacja
systemu elektroniki bojowej polegaç ma na zastàpieniu dotychczasowego kompleksu hudroaku-

stycznego Krupp Atlas CSU 3/4
przez najnowszy system kierowania walkà podwodnà ISUS 90,
opracowany przez t´ samà firm´,
noszàcà obecnie nazw´ STN
Atlas Elektronik GmbH. ISUS
90 sk∏ada si´ z kilku komputerów
i nowych konsoli operatorskich
MFCC z barwnymi, ciek∏okrystalicznymi wyÊwietlaczami MB
2000 oraz z kilkunastu anten
(przetworników) hydroakustycznych — aktywnych, pasywnych
i aktywno-pasywnych — rozmieszczonych na kiosku i w wielu
miejscach na powierzchni kad∏uba. Prawdopodobnie z okr´tów
typu Posydon zdj´ty zostanie
równoczeÊnie pasywny „dalmierz” sonarowy ThomsonSintra
DUUX 2, radar nawigacyjny
i dozoru powiechni morza Thomson CSF „Calypso II”, system
kierowania ogniem (torpedowym) Signaal Mk 8/24. Ich miejsce zajmà nowe modele urzàdzeƒ, g∏ównie produkcji niemieckiej, ÊciÊle zintegrowane z systemem ISUS 90.
Podobnie jak na okr´tach pierwszej serii, równie˝ jednostki typu
Posydon Mod. (Neptun II) posiadaç b´dà mo˝liwoÊç u˝ycia pocisków przeciwokr´towych „SubHarpoon” oraz nowych wzorów
torped, takich jak STN Atlas DM
2A 4 „Seehecht” o pr´dkoÊci
maksymalnej 50 w i dystansie
strzelania od 13 do 50 km, w zale˝noÊci od wydatku energii elektrycznej. Nie nale˝y tak˝e wykluczyç wprowadzenia na ich pok∏ady jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie broni, choçby specjalnych, wielozadaniowych pocisków „Triton” do zwalczania celów nawodnych, naziemnych i ... powietrznych! (jest
on naprowadzany zdalnie kablem Êwiat∏owodowym o d∏ugoÊci
60 km). Wymienione wy˝ej modele torped i pocisków rakietowych stana si´ w najbli˝szej dekadzie standardowym systemem
uzbrojenia wszystkich wspó∏czesnych i aktualnie budowanych
okr´tów si∏ podwodnych marynarki wojennej Grecji.

Schemat modernizacji greckich okr´tów podwodnych z sekcjà nap´du AIP.
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Przedstawiony powy˝ej program modernizacji okr´tów typu Posydon powinien byç dok∏adnie przeanalizowany tak˝e
przez dowództwo Marynarki
Wojennej RP. Mimo pozyskania
czterech ma∏ych okr´tów podwodnych norweskiego typu
Kobben poziom technologiczny
naszych si∏ podwodnych odbiega znaczàco od Êwiatowej czo∏ówki. Zakup jednostek nowych
w stoczniach zagranicznych
a nawet z uczestnictwem w mi´dzynarodowych programach —
takich jak np. skandynawski
projekt „Viking” — mo˝e okazaç si´ nie do „udêwigni´cia”
przez bud˝et paƒstwa i dlatego
wariant „grecki” móg∏by byç jedynym rozsàdnym rozwiàzaniem. Pod koniec obecnej dekady MW RP powinna rozwa˝yç
alternatywny zakup u˝ywanych
okr´tów podwodnych na Êwiatowym rynku uzbrojenia, oczywiÊcie nie nazbyt zu˝ytych, w celu
poddania ich podobnej transformacji. Przej´cie np. kilku straszych „dwieÊcie dziewiàtek”,
z jednoczesnym wyposa˝eniem
w system nap´dowy AIP, da∏oby
naszej flocie ca∏kiem nowoczesne okr´ty, o parametrach praktycznie takich jak jednostki najnowszej generacji, przy stosunkowo umiarkowanych nak∏adach finansowych.
KOREA PO¸UDNIOWA
W planach lotniskowiec!
Ârednioterminowy program obrony kraju na lata 2010-2014 przewiduje wcielenie do s∏u˝by lekkiego okr´tu lotniczego zbudowanego we w∏asnych stoczniach.
Jednostka ta ma byç oparta na
za∏o˝eniach taktyczno-technicznych tzw. Sea Control Ship
(SCS), opracowanego na poczàtku lat osiemdziesiàtych w Stanach Zjednoczonych. Koncepcja
SCS zosta∏a zrealizowana w praktyce przez Hiszpani´, której marynarka dysponuje bardzo udanym okr´tem Principe de Asturias. Stocznie hiszpaƒskie powieli∏y zresztà ten sukces w postaci
rys. HDW
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eksportu nieco pomniejszonego
okr´tu dla Tajlandii (Chakri Naruebet).
Pierwsza koncepcja przysz∏ego
lotniskowca, ukrytego pod symbolem CVV, rozpatrywana by∏a
ju˝ w roku 1994; dowództwo marynarki po∏udniowokoreaƒskiej poinformowa∏o o tym w∏asnà
opini´
publicznà
dopiero
w 1996 r. W chwili obecnej trwajà prace projektowe nad okr´tem
okreÊlanym jako typ HDV
15 000. Ma to byç jednostka o wypornoÊci rz´du 15 tys. ts, d∏ugoÊci
ca∏kowitej 197 m, szerokoÊci kad∏uba 24 m i zanurzeniu 7,5 m.
Nap´d stanowiç b´dà prawdopodobnie dwie turbiny gazowe
LM 2500 pracujàce na jeden wa∏
Êrubowy, tak jak ma to miejsce na
okr´tach klasy SCS. G∏ównym
systemem broni b´dà oczywiÊcie
pok∏adowe statki powietrzne
w iloÊci 15 do 18 maszyn. Grupa
lotnicza obejmowaç ma samoloty
pionowego startu i làdowania
(VTOL), poczàtkow np. AV8B „Harrier”, a póêniej byç mo˝e
nawet F-35 (JSF) oraz nowoczesne Êmig∏owce morskie („Super
Sea Lynx”, NH 90 itp.). Aktualnie nie znane sà bli˝sze szczegó∏y
odnoÊnie planowanych systemów
uzbrojenia obronnego, wyposa˝enie elektroniczne, liczby za∏ogi
itd. ¸àczny koszt budowy lotniskowca HDV 15 000 szacowany
jest na sum´ 700-750 mln USD.
TAJWAN
Planowane niszczyciele
rakietowe
Systematyczny wzrost potencja∏u
marynarki wojennej ChRL,
wzmocnionego ostatnio powa˝nie 2 niszczycielami rakietowymi
typu Sowremiennyj, uzbrojonymi
w pociski rakietowe P-270 „Moskit” (3M80/80E /SS-N-22 „Sunburn”), spowodowa∏ pilnà potrzeb´ wzmocnienia si∏ nawodnych Tajwanu.
Ju˝ na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych rozpocz´to na Tajwanie prace na
w∏asnà fregatà obrony przeciwlotniczej w ramach programu
Advanced Combat System
(ACS). Jako bazowà przyj´to
wzmocnionà wersj´ fregaty
Cheng Kung/Kwang Hua. Nowe
okr´ty mia∏y dysponowaç uzbrojeniem rakietowym w postaci rakiet plot. „Standard” SM-2, pocisków zop ASROC w pionowych
wyrzutniach VLS Mk-4 oraz rodzimych pocisków przeciwokr´towych CSIST „Hsiung Cheng
2”. Prace nad programem przerwano w roku 1994, a w zamian
podj´to starania o pozyskanie ze
Stanów Zjednoczonych 4 niszczy-
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cieli rakietowych typu Arleigh
Burke wyposa˝onych w system
AEGIS. W∏aÊnie ten bardzo nowoczesny system sta∏ si´ przys∏owiowà „koÊcià niezgody”, bowiem USA nie by∏y absolutnie
sk∏onne udost´pniç go Tajwanowi by nie komplikowaç bez potrzeby swych stosunków z kontynentalnymi Chinami.
W kwietniu 2001 roku rzàd USA
zaproponowa∏ Tajwanowi 4 niszczyciele rakietowe typu Kidd (notabene pochodzàce jeszcze z zamówieƒ szacha Iranu, a wycofane
z czynnej s∏u˝by w latach dziewi´çdziesiàtych). Amerykaƒski
pakiet obejmowa∏ równie˝ 8 klasycznych okr´tów podwodnych,
12 samolotów P-3 „Orion” w wersji ASW oraz rakiety „Sub-Harpoon” i torpedy Mk 48 Mod. 4.
Cena wszystkich niszczycieli wynosi∏a 800 mln. USD. Wprowadzenie tych jednostek do s∏u˝by
ma pozwoliç na wycofanie z eksploatacji 7 przestarza∏ych, choç
zmodyfikowanych niszczycieli typu Gearing (WJ-3). Tym samym
szanse na pozyskanie przez Tajwan okr´tów wyposa˝onych
w system AEGIS oddali∏a si´ po
raz kolejny.
W tej sytuacji w∏adze ROC postanowi∏y rozpoczàç prace studyjne nad przysz∏oÊciowym projektem 4 nowych niszczycieli, z których pierwszy mia∏by zasiliç flot´
w roku 2012. W pracach tych
oparto si´ na projekcie amerykaƒskiej jednostki, w∏aÊnie wspomnianego Arleigh Burke (DDG51), uwzgl´dniajàc jednak ograniczenia w zakresie importu najnowszej technologii z USA. Wobec tego w wersjach rozwojowych
przyj´to zastosowanie w miejsce
„zakazanego” systemu AEGIS

radarów AN/SPY-1F lub ITT
Gilfillan AN/SPS-48E.
Przewiduje si´, ˝e seria 4 tego typu jednostek zostanie zbudowana przez stocznie w Stanach
Zjednoczonych, a koszt pojedynczego niszczyciela rakietowego
wyniesie oko∏o 1 mld USD.
Podstawowe planowane parametry taktyczno-techniczne nowego
niszczyciela rakietowego: WypornoÊç pe∏na 9 000 t przy d∏ugoÊci
152 m, szerokoÊci 20 m i zanurzeniu 6,5 m.
Nap´d stanowiç majà 4 turbiny
gazowe General Electric LM
2500 o ∏àcznej mocy 105 000 KM,
poruszajàce 2 nastawne Êruby.
Pr´dkoÊç maksymalna 32 w´z∏y,
a zasi´g 4 400 Mm przy 20 w´z∏ach. Uzbrojenie artyleryjskie
ma obejmowaç 1 dzia∏o uniwersalne kal. 127 mm L/54 Mk 45
Mod 1 lub 2 oraz 2 zestawy Raytheon „Phalanx” kal. 20 mm. Do
zwalczania okr´tów podwodnych
przewidziano 6 wyrzutni torpedowych kal. 324 mm Mk 32 Mod
14 (2 x III) z torpedami pop Raytheon Mk 46 Mod 5, a tak˝e pionowe wyrzutnie (VLA) pocisków
rakietowych ASROC. Podstawowe uzbrojenie ofensywne stanowiç b´dzie 8 przeciwokr´towych
pocisków rakietowych „Harpoon” (2 x IV), zaÊ do zwalczania
celów powietrznych pos∏u˝à
2 pionowe wyrzutnie VLS Lockheed Martin Mk 41, ka˝da z 32
stanowiskami pocisków plot.
Raytheon „Standard” SM-2ER.
Bogate wyposa˝enie elektroniczne ma obejmowaç radary
AN/SPY-1D lub AN/SPY1F wzgl´dnie AN/SPS-48E oraz
AN/SPS-67(V)3, nawigacyjny
AN/SPS-64(V)9,
kierowania
ogniem AN/SPG-62, sonary

AN/SQQ-89(9V)6SQS53C i AN/SQR-19B. Jednostki
majà posiadaç 2 szeÊcioprowadnicowe wyrzutnie celów pozorowanych Mk 36 Mod 12 oraz „pu∏apki” torped AN/SLQ-25 „Nixie”.
Wyposa˝enie lotnicze ma stanowiç Êmig∏owiec Sikorsky SH60B/F LAMPS III.
Przewidywanà liczebnoÊç za∏ogi
nowego niszczyciela rakietowego
marynarki wojennej Tajwanu szacuje si´ na oko∏o 300 marynarzy
i oficerów.
WIELKA BRYTANIA
Niszczyciele Typ 45
W b.r. planowane by∏o po∏o˝enie
st´pki pod budow´ pierwszego
niszczyciela Typu 45, który b´dzie najwi´kszym i najpot´˝niejszym niszczycielem obrony przeciwlotniczej jaki kiedykolwiek
pe∏ni∏ s∏u˝b´ w Royal Navy oraz
najwi´kszym wielozadaniowym
okr´tem nawodnym (wy∏àczajàc
oczywiÊcie lotniskowce i jednostki desantowe), jaki zasili∏ Royal
Navy od czasów krà˝owników
z II wojny Êwiatowej. Projektowana wypornoÊç pe∏na nowego niszczyciela ma wynieÊç oko∏o 7 200 t,
czyli wi´cej ni˝ jakikolwiek inny
uniwersalny okr´t bojowy budowany dla Royal Navy od czasu
krà˝owników typu Tiger z programu 1941, lecz ukoƒczonych
dopiero pod koniec lat pi´çdziesiàtych.
Gdy Typ 45 wejdzie do s∏u˝by
w koƒcu dekady, zapewni on
Royal Navy mo˝liwoÊci obrony
przeciwlotniczej we wi´kszym zakresie ni˝ obecnie eksploatowane
niszczyciele Typu 42.
G∏ównym uzbrojeniem jednostek
b´dzie wymyÊlny i morderczy

Amerykaƒski niszczyciel McFaul (DDG-74) typu Arleigh Burke. Typ ten zostanie powielony w troch´ zmienionej for mie na zamówienie Tajwanu.
fot. Leo van Ginderen
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Principal Anti Air Missile System
(PAAMS), który opracowano we
wspó∏pracy z Francjà i W∏ochami. PAAMS b´dzie s∏u˝y∏ okr´tom Typu 45 do samoobrony
oraz obrony towarzyszàcych im
jednostek przed atakami istniejàcych obecnie i przysz∏ych przeciwokr´towych pocisków rakietowych wszystkich typów. Typ 45
b´dzie móg∏ operowaç równie˝
w strefie bezpoÊrednio przybrze˝nej, wykorzystujàc PAAMS do
obrony z powietrza si∏ brytyjskich
zaanga˝owanych w dzia∏ania làdowe. System zosta∏ zaprojektowany do obrony przed pociskami
naddêwi´kowymi, o du˝ych mo˝liwoÊciach manewrowych, odpalanymi pojedynczo lub salwami
z ró˝nych kierunków. PAAMS
posiada mo˝liwoÊç kontrolowania ró˝nych celów w powietrzu,
z których ka˝dym zajmowaç si´
b´dzie odr´bnie, zapobiegajàc
atakom na obroƒców.
Typ 45 ma zastàpiç pozostajàce
jeszcze w s∏u˝bie Royal Navy
niszczyciele Typu 42, zaprojektowane jeszcze w latach szeÊçdziesiàtych, a wprowadzone na
uzbrojenie w dekadzie od po∏owy
lat siedemdziesiàtych do po∏owy
lat osiemdziesiàtych.
System nowego typu PAAMS to
Êwie˝e spojrzenie, w którym
g∏ównà rol´ odgrywaç b´dzie
obrona okr´tów przed potencjalnymi rakietami przeciwokr´towymi, których wejÊcie do s∏u˝by
jest oczekiwane w najbli˝szej dekadzie i dzi´ki temu Typ 45 jest
kilka generacji bardziej efektywny od Typu 42. Radar Sampson
zintegrowany z systemem dowodzenia i kontroli, radar dalekiego
zasi´gu, system pionowych wyrzutni „Sylver” oraz bardzo szybkie i ruchliwe rakiety „Aster” 15
i 30 (kombinacja 48 sztuk),
wszystko to razem czyni PAAMS
o wiele pot´˝niejszà i bardziej
efektywnà bronià od „Seadart”.
Typ 45 b´dzie równie˝ wyposa˝ony w zestaw uzbrojenia umo˝liwiajàcego wykonywanie innych
zadaƒ. B´dzie to armata do kal.
114 mm Mk 8 Mod 1 oraz Êmig∏owiec ZOP „Merlin” HM Mk1
lub „Lynx” HMA Mk 8. W sk∏ad
wyposa˝enia nowego niszczyciela
wejdzie tak˝e Surface Ship Torpedo Defence System, który pozwali na zabezpieczenie przed
obecnymi i przysz∏ymi torpedami. WielkoÊç jednostek pozwoli
na zaokr´towanie na pok∏adzie
oddzia∏u komandosów Royal
Marine liczàcego do 60 ˝o∏nierzy
lub innego oddzia∏u, wed∏ug wykonywanego akurat zadania.
Przewiduje si´ zamówienie a˝ 12
niszczycieli Typu 45. Pierwszy

o nazwie Daring ma wejÊç do
s∏u˝by w 2007 r., drugi i trzeci to
Dauntless i Diamond, które wejdà odpowiednio do 2009 r. Planowane nazwy 3 dalszy okr´tów
to Duncan, Dragon i Defender.
Podane obecnie pozosta∏e parametry taktyczno-techniczne sà
nast´pujàce: wypornoÊç standardowa 5 800 ts, pe∏na 7 200 ts, d∏ugoÊç kad∏uba 151 m, szerokoÊç
maks. 20 m. Pr´dkoÊç 29 w´z∏ów,
zasi´g 7 000 Mm/18 w´z∏ach, za∏oga oko∏o 190 ludzi.
Nowe jednostki hydrograficzne
W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych flotylla jednostek hydrograficznych Royal Navy znajdowa∏a
si´ w op∏akanym stanie, bowiem
wi´kszoÊç okr´tów wesz∏a do
s∏u˝by w latach 1965, 1968 i 1974,
co oznacza∏o, ˝e ich czas dobiega∏
kresu. W roku 1997 wycofano
uczestnika wojny falklandzkiej
Hecla (A 133), rozpoczynajàc
tym samym proces wymiany. Jaskó∏kà zmian by∏o wprowadzenie
do s∏u˝by w tym samym 1997 zbudowanego przez Appledore
Shipbuilders Ltd z North Devon
Scott (H 131) o wypornoÊci
13 500 t. Najwi´kszej jednostki
hydrograficznej krajów zachodnich, której wyposa˝enie techniczne oraz rotacyjny system pracy za∏óg umo˝liwia∏y prowadzenie prac na morzu przez 300 dni
w roku.
Na wymian´ dalszych jednostek
brakowa∏o Êrodków, co jak widaç
nie jest tylko polskà bolàczkà,
wi´c bioràc pod uwag´, ˝e prace
wykonywane przez jednostki hydrograficzne mogà byç wykorzystywane komercyjnie, rozwa˝ano
nawet mo˝liwoÊç wspó∏finansowania budowy nowych okr´tów
tego typu przez partnerów prywatnych w ramach Private Finance Intiative (PFI).
W marcu 2000 roku znana firma
Vosper Thornycroft (UK) Ltd.
z Southampton otrzyma∏a zlecenie na budow´ do roku 2002,
dwóch kolejnych, nowych wielofunkcyjnych okr´tów hydrograficzno-oceanograficznych, które
otrzyma∏y nazwy Echo i Enterprise. Ostatecznie Ministerstwo
Obrony podpisa∏o kontrakt na
budow´ 19 czerwca 2001 roku,
a jego wartoÊç opiewa∏a na kwot´
130 mln funtów szterlingów. Jednym z istotnych podwykonawców
jest wspomniana ju˝ wczeÊniej
Appledore Shipbuilders Ltd, która wykonuje monta˝ jednostek
z wa˝àcych 102 t sekcji kad∏ubowych przygotowanych przez Vosper Thornycroft w zadaszonym
suchym doku w North Devon. Innym beneficjantem kontraktu
jest równie˝ norweska firma
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Wizja artystyczna brytyjskiego niszczyciela Typu 45.

Kongsberg Simrad, z którà Vosper Thornycroft zawar∏ umow´
na dostaw´ zintegrowanego wyposa˝enia elektronicznego dla
obu jednostek i ich ∏odzi roboczych. System ten pozwala na
przetwarzanie danych hydrograficznych i oceanograficznych bezpoÊrednio na morzu oraz przesy∏anie ich do Biura Hydrograficznego w Taunton. W ramach dostaw na okr´ty trafià nast´pujàce
urzàdzenia firmy Kongsberg
Simrad: morski system przetwarzania informacji MDM 400, wielowiàzkowe echosondy EM 1002
i EM 3000, jednowiàzkowa echosonda EA 500, pracujàca w 3 cz´stotliwoÊciach, jednowiàzkowa
echosonda EA 400, podwodny
system pozycyjny HiPAP 500,
system synchronizacji czujników
akustycznych SSU, system planowania hydrograficznego SPS,
oraz specjalistyczne oprogramowania — Neptune przetwarzania

rys. BAE Systems

danych batymetrycznych, Triton
klasyfikacji dna morskiego.
Wymiary jednostek sà nast´pujàce: d∏ugoÊç 90,0 m, szerokoÊç
16,0 m, zanurzenie 5,50 m. Nap´d diesel-elektryczny. Do samoobrony zamontowane zostanà
cztery dzia∏ka Oerlikon GAMB01 kal 20 mm.
Przy projektowaniu okr´tów
uwzgl´dniono wymogi cywilnych
standardów, wykorzystujàc technologi´ Commercial Off-the
Shelf (COTS).
St´pk´ pod budowà pierwszego
okr´tu po∏o˝ono 10 kwietnia
2001, zaÊ wodowanie i oficjalne
nadanie nazwy Echo (H 87) nastàpi∏o 4 marca 2002 roku. Przewiduje si´, ˝e jednostka wejdzie
do s∏u˝by jesienià 2002, natomiast drugi z okr´tów Enterprise
(H 88) w lutym 2003, co pozwoli
na zastàpienie starszych okr´tów,
które posz∏y ju˝ na z∏om w latach
2001-2002.
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Maciej K. Franz

Rosyjskie okr´ty lotnicze Imperator Aleksander I i Imperator Niko∏aj, dalej przed nimi widoczne rumuƒskie krà˝owniki pomocnicze Dacia i Imperator Traian,
Sewastopol 1917 r.
fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

R o s y j s k i e o k r ´ t y l o t n i c z e d o 1 9 4 1 r. c z . I
Geneza okr´tów lotniczych
Pojawienie si´ samolotu, a jeszcze wczeÊniej balonu, otwiera∏o drog´ dla uzyskania przez cz∏owieka kolejnej przestrzeni,
dotàd zamkni´tej dla dzia∏aƒ wojennych.
Zdobycie punktu obserwacyjnego, tam
gdzieÊ w chmurach, który pozwoli∏by na
rozpoznanie przeciwnika w nieznanym dotàd zakresie, musia∏ byç pomys∏em intrygujàcym ówczesnych dowódców. Zarazem
pojawienie si´ takiej mo˝liwoÊci, wymusza∏o poszukiwanie Êrodków zaradczych.
Nowa broƒ, jak zwykle, powodowa∏o poszukiwanie antybroni.
Rosja poczàtków XX wieku, choç ju˝
nie tak pot´˝na, pozostawa∏a nadal mocarstwem na mapie politycznej Êwiata. Jej
flota wojenna, by∏a powa˝nym argumentem, utrzymujàcym tà mocarstwowoÊç.
W marynarce carskiej nie brakowa∏o ludzi
zdolnych, dla których opanowanie przestworzy i podporzàdkowanie ich celom
wojennym, by∏o wyzwaniem godnym uwagi i staraƒ.
W Rosji Carskiej pierwszy pomys∏ bazowania samolotów na okr´tach wojennych
pojawi∏ si´ w 1909 roku. Jego autorami byli dwaj oficerowie floty L. Macierewicz
i M. Konakotin. Planowali oni przystoso-
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waç wybrane okr´ty wojenne do przewo˝enia, na otwartym pok∏adzie, wodnosamolotów, które po spuszczeniu na wod´,
najprawdopodobniej zastosowujàc jakieÊ,
zamontowane dodatkowo dêwigi, mia∏y
wykonywaç loty patrolowe i wspierajàce
dzia∏ania danego zespo∏u floty. Koncepcja
ta, ówczeÊnie bardzo nowatorska, nie uzyska∏a realizacji praktycznej. Dopiero lata
pierwszej wojny Êwiatowej i trwajàcy w ich
czasie wyÊcig zbrojeƒ morskich, spowodowa∏ powrót do koncepcji wykorzystania
lotnictwa zaokr´towanego, a w efekcie powstania kilku bardzo ciekawych jednostek
wojennych.
Dzieje rozwoju „floty” okr´tów lotniczych cara Miko∏aja II, poprzedza∏o powstanie i wprowadzenie do s∏u˝by, jednej
z ciekawszych konstrukcji okr´towych poczàtku XX wieku, czyli krà˝ownika II klasy RuÊ, którà to jednostk´ mo˝na okreÊliç
jako krà˝ownik balonowy. Jednostka to
powsta∏a jako rzeczywista odpowiedê na
koncepcje L. Macierewicza i M. Konakotina. Trudno okr´t ten uznaç za pe∏nowartoÊciowy okr´t lotniczy. Takowych by∏ on tylko zapowiedzià.
Rosyjska marynarka wojenna charakteryzowa∏a si´ i nadal ma to miejsce, koniecznoÊcià tworzenia faktycznie samo-

dzielnych zespo∏ów flot wojennych. Wobec niemo˝liwoÊci swobodnego regulowania pobytu odpowiednich okr´tów, czy te˝
ich zespo∏ów na kolejnych akwenach. Morze Ba∏tyckie i Morze Czarne w latach poprzedzajàcych I wojn´ Êwiatowà, mo˝na
okreÊliç jako morza zamkni´te. W efekcie
okr´ty powstajàce w stoczniach danego
akwenu, najcz´Êciej na nim ju˝ pozostawa∏y, wià˝àc z nim ca∏à s∏u˝b´. Dotyczy∏o to
zasadniczo tak˝e okr´tów lotniczych. Próbujàc wi´c przeÊledziç losy tej klasy okr´tów w Rosji i ZSRR, trzeba ka˝dy z tych
akwenów traktowaç oddzielnie, w ka˝dym
razie do zakoƒczenia I wojny Êwiatowej.

Okr´ty Morza Czarnego
Dzia∏ania majàce na celu wykorzystanie
rozpoznania powietrznego, rozpocz´to we
Flocie Czarnomorskiej wraz z decyzjà
o przebudowie krà˝ownika II klasy A∏maz,
przeniesionego na ten akwen z Morza Ba∏tyckiego w 1911 roku. Jednostka ta wybudowana zosta∏a w latach 1902-03 w stoczni
ba∏tyckiej w Sankt Petersburgu. Nowo wybudowana jednostka mia∏a d∏ugoÊç 111,4
metra, szerokoÊç 13,3 metra, zaÊ zanurza∏a si´ na 4,9 metra. Okr´t wypiera∏ 3 285
ton. Jako nap´d zastosowano dwie maszyny o ∏àcznej mocy 7 950 KM, co pozwala-
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∏o mu osiàgnàç pr´dkoÊç maksymalnà 19
w´z∏ów. Za∏og´ zaÊ mia∏o stanowiç 272
marynarzy i oficerów. Jednostk´ uzbrojono w 4 dzia∏a 75 mm. Jednostka nie posiada∏a opancerzenia burtowego, zaÊ pok∏ad
pokryto pancerzem o gruboÊci 76 milimetrów. By∏ to wi´c niezbyt du˝y krà˝ownik,
posiadajàcy doÊç typowe uzbrojenie, przeznaczony raczej do wsparcia rozpoznaniem g∏ównych si∏ floty. Pierwszym dowódcà tego okr´tu zosta∏ kapitan II rangi
Iwan Iwanowicz Czagin. Okr´t zdecydowano si´ przebazowaç poczàtkowo na
Ocean Spokojny. Nim rozpoczà∏ rejs do
swojej bazy docelowej, okr´t by∏ wizytowany przez cara Miko∏aja II, który oglàda∏ go
16 wrzeÊnia 1903 roku. Jednostk´ ostatecznie, w pierwszym okresie skierowano
jednak na Morze Âródziemne, gdzie do∏àczyç mia∏a ona do zespo∏u floty formowanego dla Oceanu Spokojnego pod dowództwem kontradmira∏a A.A. Wireniusa. Okr´t opuÊci∏ Morze Ba∏tyckie pod koniec 1903 roku. Ju˝ w styczniu 1904 zawinà∏ do Tangeru, gdzie musia∏ przejÊç remont i postawiony zosta∏ do doku. Przebywajàcy w porcie okr´t dogoni∏a wiadomoÊç o wybuchu wojny z Japonià. Wobec
ujawnionych wad i niedociàgni´ç konstrukcyjnych, które wymaga∏y dalszego remontu, zdecydowano si´ okr´t zawróciç
na Ba∏tyk, w efekcie powróci∏ on do
Kronsztadu. Okr´t po przybyciu do swojego portu „macierzystego” i dokonaniu koniecznych napraw, zosta∏ w∏àczony w sk∏ad
tworzonej II Eskadry Oceanu Spokojnego, która mia∏a wzmocniç si∏y morskie Rosji na Dalekim Wschodzie w oparciu o decyzje podj´te przez cara w po∏owie 1904
roku. Ostatecznie jednostka, jako element
zespo∏u krà˝owników wyruszy∏a z redy
Rewla 11 paêdziernika 1904 roku, po odbytej wczeÊniej wizytacji Miko∏aja II ca∏ej
II Eskadry. Okr´t wraz z pozosta∏ymi jednostkami zawinà∏ nast´pnie do Lipawy
i dopiero stamtàd podjà∏ rejs na Daleki
Wschód. PrzejÊcie przez Atlantyk, Morze
Âródziemne, Kana∏ Sueski i Ocean Indyjski, odby∏o si´ bez wi´kszych zak∏óceƒ dla
krà˝ownika A∏maz. Wchodzàc do cieÊniny
koreaƒskiej okr´t znajdowa∏ si´ w awangardzie szyku bojowego zespo∏u wiceadmira∏a Ro˝estwieƒskiego wraz z krà˝ownikiem I klasy Swiet∏ana i krà˝ownikiem pomocniczym Ura∏ prowadzàc dzia∏ania rozpoznawcze. Z pok∏adu w∏aÊnie A∏maza
dostrze˝ono przeciwnika wy∏aniajàcego
si´ na horyzoncie. By∏ to japoƒski krà˝ownik Izumi, do którego otworzono ogieƒ.
W rozpoczynajàcej si´ bitwie A∏maz znalaz∏ si´ w zespole 2 dywizjonu krà˝owników pod dowództwem komandora Scheina, który zamyka∏ wschodnià kolumn´
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szyku rosyjskiego. G∏ówny bój rozegra∏ si´
oczywiÊcie pomi´dzy okr´tami liniowymi
obu stron, jednak tak˝e A∏maz znalaz∏ si´
pod ogniem przeciwnika. Trafiony dwoma
pociskami okr´t mia∏ ranych i zabitych.
Okr´t ca∏y czas prowadzi∏ ostrza∏ jednostek przeciwnika. Kierowa∏ nim kapitan II
rangi Diaczkow, wobec Êmierci pierwszego oficera artylerii, porucznika Moczalina.
Wobec decyzji kontradmira∏a O. A. Enkwista odejÊcia krà˝owników na po∏udnie
i zerwania przez nie kontaktu z przeciwnikiem, dowodzàcy A∏mazem Czagin podjà∏
decyzj´ o skierowaniu jednostki na pó∏noc
w stron´ W∏adywostoku. Utrzymanie szyku z jakimikolwiek jednostkami eskadry
by∏o coraz trudniejsze, wi´c dowódca, ze
swoim oficerem nawigacyjnym Grigorowem musieli od tego momentu samemu
decydowaç o kursie, by dostrzec do portu
przeznaczenia. To w∏aÊnie Grigorow, by∏
autorem koncepcji ucieczki w stron´ brzegów Japonii, gdzie nie powinni ich oczekiwaç przeciwnicy i dopiero w dalszej cz´Êci
marszu proponowa∏ skierowanie okr´tu
bezpoÊrednio na W∏adywostok. A∏maz ruszy∏ w swojà samotnà eskapad´. Zespó∏
maszynowni wyciàga∏ z nap´du wszystko
co si´ tylko da∏o. W efekcie gdy okr´t osiàgnà∏ 18 w´z∏ów, w maszynowni zrobi∏o si´
g´sto od iskier i wszystko grozi∏o lada moment wybuchem. Jednostka jednak uchodzi∏a przeciwnikowi. Noc min´∏a spokojnie i nazajutrz, tj. 28 maja o godzinie 11.30
okr´t wszed∏ w tor wodny W∏adywostoku
i nied∏ugo potem wszed∏ do portu. Jako
pierwszy przyniós∏ wiadomoÊç o kl´sce.
Okr´t w czasie bitwy trafiony zosta∏ 29 pociskami japoƒskimi, sam zaÊ wystrzeli∏ 346
granatów. Okr´t straci∏ jednego oficera
i czterech marynarzy, jedenastu zaÊ by∏o
rannych. Sukces jakim by∏o przedarcie si´
do W∏adywostoku zosta∏o docenione osobistym telegramem od cara Miko∏aja II do
za∏ogi A∏maza i pozosta∏ych okr´tów,
a tak˝e nagrodami dla oficerów, zaÊ sam
Czagin zosta∏ uhonorowany orderem.
Okr´t z tragedii Cuszimy wyszed∏ z honorem, mo˝na go by∏o okreÊliç jako okr´t
szcz´Êliwy, a by∏ to przecie˝ dopiero poczàtek jego s∏u˝by.
Po zakoƒczeniu wojny okr´t przebazowano na Morze Ba∏tyckie, w efekcie czego
pobyt na Dalekim Wschodzie pozosta∏
chwalebnym, ale jednak tylko epizodem.
Przyby∏ on wody dla siebie macierzyste ju˝
pod nowym dowództwem. Okr´t po Czaginie przejà∏ kapitan II rangi A. I. Ugrjumow. Okr´t stacjonowa∏ w porcie kronsztandckim. W tym okresie jako krà˝ownik
II klasy uzbrojony by∏ w 6 dzia∏ 75 mm i 6
dzia∏ek 47 mm. Jednostka cz´sto bra∏a
udzia∏ w çwiczeniach morskich zespo∏ów

floty ba∏tyckiej. W 1906 roku okr´t nie
omin´∏y wydarzenia rewolucyjne, które
przetacza∏y si´ wtedy przez ca∏à Rosj´. Nie
spowodowa∏y one jednak wi´kszych represji wobec za∏ogi.
Pomi´dzy lipcem a wrzeÊniem 1907 roku okr´t odby∏ rejs na Dalekà Pó∏noc
i przyby∏ do Murmaƒska. By∏ to efekt koncepcji admira∏a F. W. Dybasowa, który planowa∏ stworzyç sta∏y zespó∏ floty rosyjskiej, na akwenach arktycznych. Przy okazji okr´t mia∏ sprawdziç na ile mo˝liwe jest
uzyskanie sta∏ego po∏àczenia pomi´dzy
akwenem atlantyckim i pacyficznym drogà
na pó∏nocy. Rejs ten, oraz intensywne wykorzystywanie okr´tu w ostatnich latach
spowodowa∏y koniecznoÊç przeprowadzenia kapitalnego remontu. Po przeprowadzeniu tego remontu, 23 czerwca 1911 roku okr´t pod nowym dowództwem, kapitana I rangi ksi´cia Putiatina ruszy∏ w rejs
dooko∏a Europy, gdy˝ przebazowano go
na Morze Czarne. Od tego momentu jego
bazà macierzystà sta∏ si´ port w Sewastopolu. Na Morze Ba∏tyckie nie mia∏ on ju˝
nigdy powróciç.
Okr´t po przebazowaniu wyposa˝ono
w siedem, nowych dzia∏ 120 mm o lufach
d∏ugoÊci 45 kalibrów, wyraênie wzmacniajàc jego si∏´ ognia. W ramach tej samej
przebudowy w 1912 roku podj´to prace
dla zaokr´towania na nim wodnosamolotu, tworzàc z niego hydrokrà˝ownik. By∏
to efektem eksperymentów przeprowadzanych z bazowaniem, spuszczaniem na
wod´ i podnoszeniem z powrotem na pok∏ad okr´tu wodnosamolotu „Curtiss”
prowadzonych przez porucznika G.A. Fride. Pierwsze prace podj´to za zgodà admira∏a I. K. Grigorowicza na transportowcu
Dniestr, gdzie powsta∏ drewniany hangar
majàcy pomieÊciç trzy wodnosamoloty.
Ostatecznie jednak zdecydowano si´ podjàç przebudowy krà˝owników A∏maz i Kagu∏. Prace ukoƒczono jedynie na A∏mazie,
pozostawiajàc Kagu∏ klasycznym krà˝ownikiem. W wyniku tej przebudowy na
okr´cie znalaz∏y si´ 4 wodnosamoloty bazujàce na pok∏adzie okr´tu.
Rosja posiada∏a na Morzu Czarnym
w momencie wybuchu I wojny Êwiatowej
spore si∏y, niestety mocno przestarza∏e.
Ich g∏ównym przeciwnikiem by∏a flota turecka, wzmocniona niemieckimi okr´tami
Zespo∏u Âródziemnomorskiego, z∏o˝onego z krà˝ownika liniowego Goeben i krà˝ownika lekkiego Breslau. Formalnie
okr´ty te Turcja kupi∏a, faktycznie ca∏y
czas pozostawa∏y pod dowództwem niemieckich oficerów, s∏u˝àc z niemieckimi
za∏ogami po tureckà flagà. A∏maz znalaz∏
si´ w g∏ównym zespole floty, uczestniczàc
w wi´kszoÊci jej dzia∏aƒ podj´tych prze-
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Ma∏y krà˝ownik A∏maz po przebudowie na okr´t lotniczy.

ciwko flocie tureckiej. Okr´t uczestniczy∏
w bitwie u przylàdka Sarycz 18 listopada
1914 roku, dzia∏ajàc wraz z pozosta∏ymi
krà˝ownikami Kagu∏ i Pamiat’ Mierkurija
jako zespó∏ rozpoznania dla g∏ównych si∏
liniowych To w∏aÊnie jego za∏oga dostrzeg∏a przeciwnika, tzn. niemieckie krà˝owniki pomi´dzy 11.40 a 12.10. G∏ównej bitwie,
czyli pojedynkowi artyleryjskiemu niemieckich jednostek z rosyjskimi okr´tami
liniowymi Jewstafij, Ioann Z∏atoust, Pantielejmon, Tri Swietitiela i Rostis∏aw,
okr´t z oczywistych wzgl´dów si´ tylko
przyglàda∏. Sama bitwa trwa∏a krótko i zosta∏a zerwana przez szybsze okr´ty niemieckie.
20 grudnia 1914 roku A∏maz wyszed∏
ponownie w morze w zespole floty, w celu
os∏ony operacji zaminowania rejonu cieÊniny Bosfor i zablokowania portu Zonguldaku. A∏maz wraz okr´tem liniowym
Rostis∏aw i 3, 4, 5 i 6 dywizjonem kontrtorpedowców os∏aniaç operacj´ zablokowania Zonguldaku. 23 grudnia o godzinie
14.30 zespó∏ ten skierowa∏ si´ w rejon akcji. Samo operacja zablokowania wrogiego
portu przeprowadzona zosta∏a w nocy z 23
na 24 grudnia i w dodatku wyraênie pechowo. Przeznaczone do blokady stare parowce Atos, Erna, Istok i Oleg przy silnym
wietrze panujàcym tamtej nocy uleg∏y rozproszeniu, o 03.00 nad ranem wpad∏y pod
dzia∏a Breslau, co spowodowa∏o uszkodzenie Olega i póêniejszà strat´ Atosa. Dodatkowo w trudnych warunkach atmosfe-
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rycznych odnalezienie Zonguldaku okazywa∏o si´ niezwykle ucià˝liwe i to pomimo
kilku prób ze strony rosyjskich kontrtorpedowców. Dodatkowo zaalarmowani Turcy
prowadzili doÊç chaotyczny ogieƒ z dzia∏
artylerii nadbrze˝nej, który jednak powodowa∏ dodatkowe zamieszanie w rosyjskim zespole. Ostatecznie parowce zatopiono gdzie popad∏o, a operacj´ trzeba by∏o uznaç za nieudanà. A∏maz uczestniczy∏
w niej w sposób ma∏o zaanga˝owany, a oficerów w najwi´kszym stopniu anga˝owa∏a
obawa nag∏ego pojawienia si´ Goebena.
Na poczàtku 1915 roku okr´t zosta∏
przebudowany na krà˝ownik baz´ wodnosamolotów, oficjalnie jako jednostka pomocnicza floty. Na jego pok∏adzie przenoszone by∏y 4 wodnosamoloty, które mia∏y
dzia∏aç jako dalekie oczy floty rosyjskiej,
a tak˝e jako os∏ona przeciwpodwodna.
Ju˝ w marcu 1915 roku A∏maz zgodnie
z nowym przeznaczeniem wzià∏ udzia∏
w rozpoznaniu rejonu Bosforu, przy okazji
którego dokonano bombardowania tureckich instalacji brzegowych. Wodnosamoloty A∏maz prowadzi∏y tylko loty rozpoznawcze. W paêdzierniku tego samego wraz
z drugim rosyjskim transportowcem wodnosamolotów Imperator Niko∏aj I, A∏maz
dzia∏a∏ na korzyÊç g∏ównych si∏ floty, prowadzàc rozpoznanie powietrzne wodnosamolotami, przy okazji dzia∏aƒ u brzegów
Bu∏garii. Niestety same dzia∏ania nie przynios∏y ˝adnych efektów, a rozpoznanie lotnicze wobec trudnych warunków pogodo-

fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

wych tak˝e pozostawia∏o wiele do ˝yczenia. Dodatkowo sytuacj´ skomplikowa∏o
pojawienie si´ okr´tu podwodnego UB 7,
którego skrytego podejÊcia w rejon zespo∏u rosyjskiego wodnosamoloty nie mog∏y
wykryç.
W kwietniu 1916 roku A∏maz uczestniczy w operacji desantowej wojsk rosyjskich
na wybrze˝ach Anatolii Wschodniej. Stanowi∏ os∏on´ si∏ desantowych, razem z pozosta∏ymi transportowcami wodnosamolotów dzia∏ajàcymi na Morzu Czarnym. Po
raz pierwszy flota rosyjska u˝y∏a okr´tów
lotniczych dla os∏ony konwoju morskiego,
niezale˝nie od wys∏anej tak˝e os∏ony ze
strony okr´tów liniowych. Ca∏a operacja
przebieg∏a spokojnie, zw∏aszcza wobec
braku przeciwdzia∏ania ze strony floty tureckiej. Wodnosamoloty dzia∏ajàce z pok∏adów okr´tów rosyjskich, patrolowa∏y
i rozpoznawa∏y rejony làdowania. By∏a to
w praktyce ostatnia operacja tego okr´tu,
jako jednostki przenoszàcej wodnosamoloty. Ten kolejny okres, w niezwykle barwnych dziejach jego s∏u˝by, trwa∏ stosunkowo krótko, bo raptem dwa lata.
Po doÊç intensywnym eksploatowaniu
okr´t wymaga∏ remontu. Trafi∏ na niego
do stoczni w Odessie, gdzie przebywa∏ do
sierpnia 1917 roku. Okr´t po tym remoncie sta∏ si´ flagowà jednostkà flotylli transportowej Morza Czarnego. W Odessie te˝
okr´t zaskoczy∏y wydarzenia rewolucji
paêdziernikowej. W jego kajutach, przygotowanych dawniej dla goszczenia cara, te-

Nr 55 (5/2002)

• OKR¢TY WOJENNE

I WOJNA SWIATOWA
raz rozlokowa∏ si´ rada marynarzy Odessy.
Na okr´cie dzia∏a∏ tak˝e trybuna∏ rewolucji, w efekcie stawa∏ si´ on Êwiadkiem tworzenia nowej w∏adzy. W styczniu 1918 roku A∏maz sta∏ si´ okr´tem flagowym si∏,
które podj´∏y walk´ z tworzàcym si´ niepodleg∏oÊciowym si∏om ukraiƒskim. Okr´t
przebazowano do Sewastopola, gdzie
przeszed∏ kolejny, konieczny remont.
Okr´t wybudowany na poczàtku wieku,
w efekcie bardzo intensywnej s∏u˝by, a zarazem nienajlepszego wykonania, z coraz
wi´kszym trudem wype∏nia∏ swoje zadania. Okr´t po remoncie znalaz∏ si´ pod dowództwem niemieckim, co by∏o efektem
zawarcia przez Rad´ Komisarzy Ludowych, pokoju w BrzeÊciu nad Bugiem
z Cesarstwem Niemieckim. W efekcie tego jednostka wiosnà 1919 roku przebazowana zosta∏a do Konstantynopola, gdzie
prób´ jego przej´cia podj´∏a flota francuska, chcàc uczyniç z niego okr´t baz´ dla
swojego zespo∏u floty. Jeszcze w tym samym roku, okr´t powraca do Sewastopola
i tam wchodzi w sk∏ad Floty Wyzwoleƒczych Si∏ Po∏udniowej Rosji, jako krà˝ownik pomocniczy.
We wrzeÊniu 1920 roku dowództwo nad
okr´tem objà∏ kapitan II rangi W. A. Grigorkow, jak si´ mia∏o okazaç jego ostatni
ju˝ dowódca. Nowy dowódca otrzyma∏
rozkaz wyprowadzenia okr´tu z bazy
i przedostania si´ w rejon Gagry-Adler, by
wraz z innymi okr´tami ewakuowaç stamtàd dywizj´ kozackà Fostikowa. A∏maz by∏
w tej operacji okr´tem flagowym, zaÊ jego
dowódca odpowiada∏ za jej realizacj´. Ten
ostatni, jak si´ mia∏o póêniej okazaç, okres
jego s∏u˝by, by∏ bardzo intensywny. Okr´t
cz´stokroç przewozi∏ ˝o∏nierzy, dzia∏a∏ na
wodach gruziƒskich, wspiera∏ wojska
ogniem artyleryjskim, przeciwdzia∏a∏ oddzia∏om bolszewickim, a tak˝e zdo∏a∏ zdo-

Imperator Aleksander I
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byç tureckà kanonierk´ z ∏adunkiem przeznaczonym dla bolszewików. Za∏oga okr´tu tworzona doÊç przypadkowo, z gimnazjalistów, studentów, cz´sto nie przygotowanych do s∏u˝by na morzu, zdawa∏a doskonale egzamin bojowy. Okr´t ostatecznie powróci na Krym, gdzie pozostawa∏ jako jednostka podporzàdkowana wojskom
Wrangla. W tym czasie Grigorkow otrzyma∏ awans na kapitana I rangi. To on przyprowadzi∏ okr´t do Bizerty, gdzie przekaza∏ go flocie francuskiej i zszed∏ wraz z ca∏à za∏ogà na làd. Wszyscy zostali umieszczeni w obozie jenieckim. Okr´t ciàgle
utrzymujàcy si´ na wodzie, zosta∏ z∏omowany dopiero w 1934 roku.
*
*
*
Obok tej niezwyk∏ej jednostki na Morzu
Czarnym w latach I wojny Êwiatowej, dzia∏a∏y tak˝e i inne rosyjskie okr´ty lotnicze.
Nale˝a∏y do nich transportowce wodnosamolotów Imperator Aleksander I i Imperator Niko∏aj I. By∏y to statki pasa˝erskie
wybudowane w 1913 roku w Anglii, które
przej´∏a flota rosyjska i zmobilizowa∏a je.
Statki poddano przebudowie i na poczàtku 1915 roku wesz∏y do s∏u˝by. W dniu 23
grudnia 1916 roku obie jednostki w∏àczono w sk∏ad dywizjonu hydrokrà˝owników,
oficjalnie jako okr´ty pomocnicze. Po
przebudowie, przeprowadzonej na poczàtku wojny, oba okr´ty wypiera∏y oko∏o
9 240 ton i potrafi∏y wyciàgnàç 15 w´z∏ów,
co przy wymiarach 117 x 15,4 x 6,2 m; by∏o
ca∏kiem niez∏ym osiàgni´ciem. Obie jednostki uzbrojono w 6 dzia∏ 120 mm i 2
przeciwlotnicze dzia∏a 75 mm, a na ich pok∏adach znalaz∏o si´ po 7-8 wodnosamolotów.
Imperator Niko∏aj I wszed∏ do akcji ju˝
w marcu 1915 roku, os∏aniajàc swoimi
wodnosamolotami z powietrza dzia∏ania

zespo∏u floty rosyjskiej pod wybrze˝em tureckim. 27 marca Imperator Niko∏aj
I wraz z hydrokrà˝ownikiem A∏maz wyszed∏ ze Sewastopola w ramach wi´kszego
zespo∏y floty, kierujàc si´ w rejon Bosforu.
Rankiem 28 marca oba okr´ty lotnicze
znalaz∏y si´ kilka mil od cieÊniny. O godzinie 07.10 obie jednostki zastopowa∏y na
pe∏nym morzy i spuÊci∏y swoje wodnosamoloty na wod´. Gdy rosyjskie okr´ty liniowe podj´∏y bój z tureckimi bateriami
nadbrze˝nymi, wodnosamoloty patrolowa∏y wody cieÊniny, a wobec braku okr´tów tureckich na tych wodach, obrzuci∏y
bombami obiekty tureckich instalacji wojskowych, które piloci uznali za prawdopodobne stanowiska artylerii nadbrze˝nej.
Jednemu z wodnosamolotów uda∏o si´ odnaleêç na wodach Bosforu, turecki kontrtorpedowiec Samsun, który zaatakowa∏
jednà bombà. Niestety spad∏a ona za rufà
okr´tu tureckiego. Ataku ju˝ nie ponowiono. Par´ dni póêniej, tj. 29 maja wodnosamoloty Imperatora Niko∏aja I zbombardowa∏y port Zonguldaku. 3 maja te same
wodnosamoloty dokona∏y udanego naloty
na Stambu∏, zaskakujàc obron´ tureckà.
Dzieƒ póêniej u˝yto ich do zbombardowania Inady. W maju do Imperatora Niko∏aja I i A∏maza do∏àczy∏ Imperator Aleksander I os∏aniajàc g∏ówne si∏y floty w rejonie
Bosforu. Intensywne wykorzystywanie
okr´tów lotniczych, dowodzi ˝e dostrzegano ich potencjalne walory i to pomimo
niewielkich odnoszonych przez nie sukcesów.
W czerwcu 1915 roku A∏maz i Imperator Aleksander I os∏ania∏y przejÊcie najnowoczeÊniejszego rosyjskiego okr´tu liniowego na Morzu czarnym, tj. Imperatricy
Mariji z Odessy do Sewastopola.
Imperator Niko∏aj I i A∏maz ponownie
wysz∏y wspólnie w morze w paêdzierniku

rys. Siegfried Breyer
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Transportowiec wodnosamolotów Rumunia w 1916 roku.

1915 roku, kierujàc si´ wraz z innymi jednostkami rosyjskimi w stron´ wybrze˝y tureckich. Podobnie jak w marcu i tym razem wodnosamoloty nie odnios∏y ˝adnych
sukcesów. Taki sam rezultat uzyska∏y dzia∏ania w rejonie wybrze˝y bu∏garskich (rejon Warny i Burgas).
Zdecydowanie najlepiej znanà, a zarazem najs∏ynniejszà operacjà Imperatora
Niko∏aja I i Imperatora Aleksandra I by∏
rajd w rejon Zonguldaku, w celu przerwania trasy przewozowej w´gla kamiennego
z tego portu do stolicy tureckiej. Akcj´ t´
przeprowadzono w dniu 6 lutego 1616 roku. Oba okr´ty, po podejÊciu w rejon portu tureckiego, spuÊci∏y na morze swoje
wodnosamoloty. Z 14 przetransportowanych w ten rejon maszyn, tylko 10 zdo∏a∏o
wystartowaç. Wodnosamoloty dotar∏y nad
port turecki nie niepokojone i pomimo
trudnych warunków atmosferycznych,
przy faktycznie braku przeciwdzia∏ania
obrony zrzuci∏y 38 bomb o ∏àcznej masie
368 kg. Pozwoli∏o to zatopiç turecki parowiec Irmingrad i 4 kutry oraz uszkodziç lini´ kolejowà i urzàdzenia portowe. Jak na
skromne si∏y wykorzystane do tej akcji
osiàgni´to znaczàcy sukces. W czasie powrotu z tej operacji Imperator Aleksander I by∏ nieskutecznie atakowany przez
niemiecki okr´t podwodny UB 7. By∏ to
efekt zastosowania przez zespó∏ rosyjski
sta∏ego rozpoznania lotniczego, prowadzonego przez dwa wodnop∏atowce,
z których to w∏aÊnie jeden zauwa˝y∏ wrogi
okr´t podwodny i w wyniku przeprowadzonego na niego ataku zmusi∏ go skrycia
si´ pod wodà i zaniechania ataku na okr´ty rosyjskie.
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Powy˝szy sukces spowodowa∏, ˝e okr´ty
lotnicze by∏y intensywnie wykorzystywane
tak˝e i w nast´pnych miesiàcach wojny.
W kwietniu 1916 roku Imperator Niko∏aj
I, A∏maz i Imperator Aleksander I eskortowa∏y konwoje przewo˝àce rosyjskie oddzia∏y do portu Rize po∏o˝onego na pó∏nocy Turcji, co by∏o zwiàzane z operacjà
desantowà. 17 wodnosamolotów, które
wtedy znajdowa∏o si´ na ich wyposa˝eniu
prowadzi∏o rozpoznanie nie tylko podczas
przejÊcia konwojów przez Morze Czarne,
co mia∏o uchroniç je przed atakami niemieckich okr´tów podwodnych, ale tak˝e
prowadzi∏y rozpoznanie rejonu làdowania,
dzia∏ajàc ju˝ na korzyÊç walczàcych wojsk
làdowych. W miesiàc póêniej takie same
zadania, ale ju˝ samodzielnie spe∏nia∏ Imperator Aleksander I w rejonie Trapezuntu. Dzia∏ania os∏onowe konwojów wojska
prowadzone by∏y a˝ do koƒca czerwca.
Flota rosyjska w drugiej po∏owie 1916
roku prowadzi∏a nadal aktywne dzia∏ania
na Morzu Czarnym. Jednà z takich akcji
by∏a operacja przeciwko bazie floty austrow´gierskiej w Warnie. 25 sierpnia zespó∏
rosyjskich okr´tów lotniczych dokona∏,
przy pomocy swoich wodnosamolotów,
nalotu. Tym razem nie oby∏o si´ bez przeciwdzia∏ania, w efekcie czego dosz∏o do bitwy powietrznej nad Warnà, w efekcie której rosyjskie maszyny zestrzeli∏y 3 samoloty wroga tracàc jeden wodnosamolot. Zatopiony zosta∏ tak˝e rosyjski torpedowiec.
Aktywne dzia∏ania rosyjskich okr´tów
lotniczych powodowa∏y powa˝ne zaniepokojenie zw∏aszcza w dowództwie floty austro-w´gierskiej. Stàd unieszkodliwienie
rosyjskich jednostek sta∏o si´ jednym

fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

z podstawowych zadaƒ, zw∏aszcza dla jej
lotnictwa. Efektem tego by∏a bitwa powietrzno-morska, która rozegra∏a si´ we
wrzeÊniu 1916 roku. Celem dla samolotów
austro-w´gierskich sta∏ si´ Imperator Niko∏aj I. Okr´t atakowany przez znaczne si∏y lotnicze, obrzucony zosta∏ 28 bombami.
˚adna z nich nie trafi∏a w okr´t bezpoÊrednio, co by∏o efektem dobrego wyszkolenia rosyjskich marynarzy z jednej strony,
a ma∏ego austro-w´gierskich z drugiej. Pomimo tego, niedalekie okr´tu wybuchy
bomb spowodowa∏y jednak wiele uszkodzeƒ, w efekcie tego okr´t musia∏ zostaç
odes∏any do Sewastopola.
Dzia∏alnoÊç floty rosyjskiej na Morzu
Czarnym w znacznym stopniu ograniczy∏
wybuch rewolucji lutowej w 1917 roku.
Okr´ty Imperator Niko∏aj I i Imperator
Aleksander I otrzyma∏y nowe nazwy. 11
maja 1917 roku Imperator Aleksander
I przemianowany zosta∏ na Republikaniec,
zaÊ 18 maja Imperator Niko∏aj I otrzyma∏
imi´ Awiator. Okr´ty nie wychodzi∏y ju˝
tak cz´sto z bazy. Awiator uczestniczy∏ jeszcze w jednej z ostatnich akcji floty rosyjskiej, w ramach której w dniach 24-25 maja
1917 roku zbombardowa∏, wykorzystujàc
do tego swoje wodnosamoloty, Synop´.
Oba rosyjskie transportowce wodnosamolotów, Republikaniec i Awiator w 1919
roku przej´te zosta∏y przez flot´ francuska
i pod jej banderà jako okr´ty pomocnicze,
ju˝ bez wyposa˝enia lotniczego p∏ywa∏y do
1942 roku, kiedy to obydwa zaton´∏y.
*
*
*
Flota rosyjska na Morzu Czarnym, posiada∏a jeszcze jeden okr´t lotniczy w cza-
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Rumunia

rys. Siegfried Breyer

sie I wojny Êwiatowej. By∏ to transportowiec wodnosamolotów, czasami klasyfikowany jako hydrokrà˝ownik(?) Rumunia.
Ten eks- rumuƒski statek pasa˝erskotransportowy, w 1916 roku zosta∏ przez
swojego armatora sprzedany Rosji. Podlega∏ przebudowie i zosta∏ w∏àczony w sk∏ad
Floty Czarnomorskiej, jako okr´t pomocniczy. Jak statek wodowany by∏ w 1905 roku, wypiera∏ 4 500 ton i posiadajàc wymiary 106,2 x 12,3 x 5,7 metra; rozwija∏ 18 w´z∏ów. Po przebudowie, ju˝ znajdujàc si´
w sk∏adzie floty rosyjskiej uzbrojony by∏

w 4 dzia∏a 152 mm o lufach d∏ugoÊci 45 kalibrów, w 1 dzia∏o przeciwlotnicze 75 mm
i 7 wodnosamolotów. W 1918 roku okr´t
zwrócony zosta∏, w stanie rozbrojonym,
poprzedniemu w∏aÊcicielowi i odes∏any do
Rumunii.
Du˝e zas∏ugi jakie okr´ty lotnicze odda∏y flocie rosyjskiej na Morzu Czarnym,
spowodowa∏y ˝e po stronie paƒstw centralnych powsta∏ plan przebudowy na
okr´t lotniczy (baz´ wodnosamolotów)
kad∏uba budowanego w Niko∏ajewsku
okr´tu liniowego Imperator Niko∏aj I, któ-

ry zaj´ty zosta∏ przez wojska niemieckie
w czerwcu 1918 roku. Prac jednak nigdy
nie podj´to, zaÊ po zaj´ciu Niko∏ajewska
przez Armi´ Czerwonà porzucony kad∏ub
czeka∏ ostatecznie na z∏omowanie a˝ do
1927 roku. By∏ to niewàtpliwie ostatni
akord dzia∏aƒ okr´tów lotniczych na Morzu Czarnym w I wojnie Êwiatowej. Trudno
by∏o si´ spodziewaç, ˝e na nast´pny okr´t
tego typu na tym akwenie trzeba b´dzie
poczekaç a˝ do drugiej po∏owy XX wieku.

FOTOKOLEKCJA
Okr´t liniowy Wolja w Sewastopolu, 1917 r.
fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

(ciàg dalszy nastàpi)

Niszczyciele Almirante Guise i Almirante Villar w Callao w 1935 roku.
Z prawej strony widoczny krà˝ownik Almirante Grau (lub Coronel
Bolognesi).
fot. Archivo Historico de Marina

Leonid G. Baszkirow (Ukraina)
Andres Valdre (Finlandia)
Niko∏aj W. Mitiuckow (Rosja)
John A. Rodriguez (Peru)

Niszczyciele Spartak i Awtroi∏ cz. V
Rejs do Peru
Poniewa˝ stosunki mi´dzy Kolumbià
a Peru pozostawa∏y nadal bardzo napi´te
opracowano plan przerzucenia okr´tów do
nowej „ojczyzny”. W odpowiedzi na peruwiaƒskie zakupy Kolumbia naby∏a w Portugalii 2 nowoczesne niszczyciele brytyjskiego
projektu Antioquia (eks-Douro) i Caldas
(eks-Tejo). W swej pracy Scheina twierdzi,
˝e dla zapobie˝enia przejÊcia tych okr´tów
do Kolumbii powsta∏ plan w myÊl którego
Villar i Guise mia∏y przez kilka miesi´cy patrolowaç wody Morza Karaibskiego. Jako
bazy zaopatrzeniowe proponowano Martynik´ i Trynidad. Z ró˝nych przyczyn do realizacji planu przechwycenia okr´tów nie
dosz∏o i oba kolumbijskie niszczyciele dotar∏y na miejsce przeznaczenia bez ˝adnych
incydentów.
Dla zabezpieczenia przejÊcia z Europy
sformowano Zgrupowanie Niszczycieli pod
dowództwem kmdr Tomaso Pisarro w sk∏ad
którego wesz∏y Guise, Villar oraz zbiornikowiec Parinias. Zgodnie z rozkazem sztabu marynarki Peru (Operacja No 4
z 3.07.1933. Archiwum marynarki wojennej
arkusz No 03) w dniu 8 lipca Parinias mia∏
wyjÊç w morze zabierajàc za∏ogi, paliwo
i zapasy dla obu niszczycieli by trasà przez
Kana∏ Panamski skierowaç si´ do Europy.
Z Europy oddzia∏ mia∏ skierowaç si´ do Para (Brazylia) by po∏àczyç si´ z jednostkami
Wysuni´tego Oddzia∏u Atlantyckiego pod
dowództwem kmdr Hector Mercado, sk∏adajàcego si´ z krà˝ownika Almirante Grau
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oraz okr´tów podwodnych R-1 i R-4. Nast´pnie oba niszczyciele wraz z Parinias
mia∏y skierowaç si´ do Port of Spain by trasà przez Kana∏ Panamski osiàgnàç Callao.
˚ycie spowodowa∏o jednak, ˝e plan ten zosta∏ powa˝nie zak∏ócony.
Kompletowanie szkieletowych za∏óg
przeciàgn´∏o si´ w czasie z powodu d∏ugotrwa∏ego przygotowywania i uzgadniania
spisów, tak ˝e Parinias z 14 oficerami i 60
marynarzami na pok∏adzie móg∏ opuÊciç
Callao dopiero 8 lipca by osiàgnàç Tallin 20
sierpnia 1933 roku.
Do tego czasu dokonano przeglàdu obu
niszczycieli, a w doku zbadano podwodnà
cz´Êç ich kad∏ubów. Prace te przeprowadzono pod kierownictwem kmdr Fadre,
który ponownie przyby∏ do Tallina w poczàtkach sierpnia 1933 oraz eksperta z firmy Vickers, pe∏niàcego funkcj´ doradcy
technicznego.
Nie baczàc na trudnoÊci ze skompletowaniem za∏óg wprowadzono w ˝ycie kontraktowe warunki zakupu (zawarte z firmà
Vickers jako poÊrednikiem). W celu oceny
stanu si∏owni przeprowadzono próby
w morzu na trasie z Zatoki Talliƒskiej
przez cieÊnin´ Suuripi do Paldiski i z powrotem. Zgodnie z informacjami w dniu 22
sierpnia Villar uzyska∏ maksymalnà pr´dkoÊç 30,1 w´z∏a, a Guise — 31,5 w´z∏a.
Niestety w czasie prób dosz∏o do nieszcz´Êliwego wypadku, jeden z marynarzy wypad∏ za burt´ i utonà∏. W dniu 23 sierpnia
o godz. 19.45 niszczyciele oficjalnie przekazano Peru, a na nast´pny dzieƒ 24 sierpnia

wyznaczono ceremoni´ podniesienia nowej bandery.
Poniewa˝ niszczyciele nie posiada∏y pe∏nej za∏ogi, a czas nagli∏, postanowiono
w pierwszym etapie przerzutu do Wielkiej
Brytanii pozostawiç na okr´tach estoƒskich
marynarzy, zaÊ peruwiaƒskich oficerów wykorzystaç jako dublerów. W ten sposób
mo˝na by∏oby zapewniç cz´Êciowe przekazanie umiej´tnoÊci i doÊwiadczeƒ w obs∏udze systemów pok∏adowych. Sytuacj´ komplikowa∏ fakt, ˝e ani Peruwiaƒczycy ani Estoƒczycy nie znali j´zyka swoich kolegów.
Poza tym okaza∏o si´, ˝e przydzielony przez
stron´ estoƒskà t∏umacz Georgij Miagede,
który przez wiele lat mieszka∏ w Brazylii
zna∏ jedynie j´zyk portugalski, podczas gdy
Peruwiaƒczycy pos∏ugiwali si´ hiszpaƒskim.
W koƒcu jednak dzi´ki s∏usznej dawce piwa
obie za∏ogi szybko znalaz∏y wspólny j´zyk.
W dniu 2 wrzeÊnia o godz. 16.30
z udzia∏em licznej publicznoÊci nastàpi∏a
ceremonia wyjÊcia niszczycieli w morze.
Wiele Estonek, ˝egnajàc okr´ty macha∏o
r´koma i rzuca∏o kwiaty, co wynika∏o
z faktu, ˝e na ich pok∏adach znajdowa∏o
si´ 2 estoƒskich oficerów i 28 marynarzy.
Po opuszczenia Tallina trasà przez Kana∏
Kiloƒski okr´ty w dniu 6 wrzeÊnia dotar∏y
do portu Gravensund (na Tamizie poni˝ej
Londynu). W porcie tym nastàpi∏o spotkanie z Rimac (który dotar∏ tydzieƒ przed
niszczycielami), na pok∏adzie którego
znajdowali si´ kadeci szko∏y marynarki
wojennej 5 i 6 kursu. Dzi´ki temu za∏ogi
okr´tów zosta∏y ostatecznie ukompleto-
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wane, dzi´ki czemu 10 wrzeÊnia Estoƒczycy mogli powróciç do kraju.
24 wrzeÊnia niszczyciele oraz Rimac wysz∏y w morze. W Biskajach niewielki zespó∏
prze˝y∏ sztorm, w trakcie którego dosz∏o do
awarii maszyn na Villar. Kolejnym portem
na trasie by∏ El Ferrol, gdzie na Villar przeprowadzono pokazowy remont si∏owni, tak
by za∏oga mog∏a zaznajomiç si´ z jej konstrukcjà i poznaç podstawowe mankamenty. Nast´pnym przystankiem by∏ Santa
Cruz de Tenerife (Wyspy Kanaryjskie), które okr´ty osiàgn´∏y 17 paêdziernika, po
czym St. Vincente, gdzie dowódcy otrzymali nowy rozkaz, automatycznie zmieniajàcy
pierwotny plan przerzutu. Zespó∏ mia∏ skierowaç si´ do Iquitos by po∏àczyç si´ z krà˝ownikiem Lima i torpedowcem Tennente
Rodriguez stanowiàcym oddzia∏ floty Amazonii. Przyczynà takiej decyzji by∏a koniecznoÊç uzyskania przewagi nad kolumbijskà
marynarkà wojennà. Wspomniany krà˝ownik (a faktycznie kanonierka) Lima i torpedowiec Tennente Rodriguez by∏y jednostkami niewielkimi, które mog∏y operowaç
na p∏yciznach, tymczasem niszczyciele mog∏y dzia∏aç na Êrodkowym biegu rzeki, dzi´ki czemu w przypadku wojny mog∏y okazaç
si´ szczególnie cenne jako p∏ywajàce baterie na podejÊciach do Iquitos.
Okr´ty przyby∏y do Belem-do-Para (Brazylia) w dniu 9 listopada i po∏àczy∏y si´ z parowcem Perene, a 21 grudnia ruszy∏y do
Iquitos. Interesujàce, ˝e na pok∏adach niszczycieli odkryto na Êrodku oceanu 6 pasa˝erów na gap´, których dopiero w Brazylii
uda∏o si´ przekazaç na brzeg.

Lennuk w marszu z Peruwiaƒczykami na pok∏adzie.

fot. „Miiniristlejan Lennuk ja Wambola”

Niektórzy cz∏onkowie za∏ogi Lennuk, teraz ju˝
w cywilnych ubraniach obok Peruwiaƒczyków.
Po Êrodku siedzi nowy, czarny kucharz niszczy ciela.
fot. „Miiniristlejan Lennuk ja Wambola”
Inne uj´cie obu niszczycieli pod peruwiaƒskà banderà wykonane Tallinie.

fot. „Miiniristlejan Lennuk ja Wambola”
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Pod nowà banderà, na drugim planie perwuwiaƒski zbiornikowie Parinias.
fot. Archivo Historico de Marina

W tym czasie w Rio de Janeiro rozpocz´to rozmowy pokojowe o statusie Leticii
(spornego terytorium o powierzchni oko∏o
10 tys. km2 na pograniczu obu paƒstw, bogate w kauczuk drzewa chininowe i rop´
naftowà), przekazujàce sporny obszar pod
zarzàd Ligi Narodów. Okr´ty dotar∏y do

miejsca przeznaczenia w dniu 3 stycznia
1934 roku, a ju˝ 24 maja dosz∏o do dyplomatycznego rozstrzygni´cia konfliktu z Kolumbià. W tej sytuacji dalsza obecnoÊç niszczycieli w Amazonii przesta∏a byç niezb´dna i jednostki otrzyma∏y rozkaz przejÊcia do
Callao. Pokonanie trasy do Belem-do Para,

a nast´pnie do Port of Spain i Fort-de France (Martynika), gdzie okr´ty postawiono na
dok w celu oczyszczenia i remontu podwodnej cz´Êci kad∏uba, zaj´∏o 44 dni. Po pokonaniu Kana∏u Panamskiego i uzupe∏nienia 2 lipca paliwa w Talare, ostatecznie niszczyciele osiàgn´∏y Callao 5 lipca 1934 roku.
W czasie przejÊcia z Tallina do Iquitos,
a nast´pnie z Iquitos do Callao wysz∏y na
jaw pewne niedoskona∏oÊci konstrukcji
niszczycieli, nie tyle nawet natury technicznej ile socjalno-bytowej. Zbudowane do
s∏u˝by w ch∏odnym klimacie okr´ty nie zosta∏y wyposa˝one w komory ch∏odnicze,
a system wentylacyjny nie spe∏nia∏ swoich
zadaƒ, stàd te˝ s∏u˝ba w klimacie tropikalnym wymaga∏a od za∏ogi sporej wytrzyma∏oÊci. Tym nie mniej jednak Peruwiaƒczycy
wyra˝ali si´ chwalebnie o niszczycielach,
wysoko ceniàc ich bojowe mo˝liwoÊci.
W roku 1935 od stycznia do marca peruwiaƒskie okr´ty znajdowa∏y si´ w kampanii
u ojczystych wybrze˝y. Wraz z Almirante
Grau, Rimac, R-3 i R-4 odwiedzi∏y porty
Chimbote, Talara, Puerto Pisarro, Salaverri, Salinas, Lomas, San Nicolas, San Juan,
Bahia Indepedencia i Parakas.
W nast´pnym roku niszczyciele znajdowa∏y si´ w kampanii wraz z Almirante Grau
i zbiornikowcem Parinias. Okr´ty przesz∏y
do Balboa i Panamy, gdzie zosta∏y dokowane dla niezb´dnego remontu. Po powrocie
do s∏u˝by jednostki wykona∏y çwiczebne
strzelanie do celów brzegowych. Poza tym
w paêdzierniku Villar kontynuowa∏ strzelanie na zatoce Salinas.
W kolejnym roku prowadzono rejsy
szkoleniowe w czasie których okr´ty dotar∏y a˝ do Talcahuano (Chile), gdzie zosta∏y
dokowane w celu oczyszczenia podwodnych cz´Êci kad∏uba, zaÊ do s∏u˝by ponownie powróci∏y w maju. W okresie listopadgrudzieƒ niszczyciele uczestniczy∏y w strzelaniach w zatoce Salinas.
W okresie styczeƒ-luty 1938 okr´ty przeprowadzi∏y rejs szkolny wzd∏u˝ pó∏nocnego
wybrze˝a do Talara. Reszt´ roku Villar pozostawa∏ w Callao.
Nowy 1940 rok minà∏ równie˝ na p∏ywaniach na pó∏nocy, gdzie niszczyciele wraz
z Almirante Grau i Coronel Bolognesi odwiedzi∏y porty Sorritos, Puerto Pizarro, Talara, Paita, Sechura, Islas Lobos de Terra,
Pimentel, Chikama, Chimbote i Huacho,
koƒczàc kampani´ strzelaniami w Salinas
i Huacho.

Konflikt z Ekwadorem w roku 1941.
Ostatnie lata s∏u˝by
W roku 1830 we w∏adanie Ekwadoru,
który oderwa∏ si´ od Wielkiej Kolumbii,
dosta∏y si´ pó∏nocno-wschodnie terytoria,
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które nast´pnie zaj´li Peruwiaƒczycy. Poczynajà od roku 1882 ziemie te sta∏y si´ powodem sta∏ych granicznych niesnasek.
W 1936 podj´to dyplomatycznà prób´ uregulowania sporu, delegacje obu paƒstw zebra∏y si´ w Waszyngtonie, jednak wiele
przyczyn wp∏yn´∏o na to, ˝e z dialogu nic
nie wysz∏o. Trwajàce rok rozmowy nie doprowadzi∏y do delimitacji granicy, wobec
czego strony postanowi∏y rozwiàzaç konflikt drogà zbrojnà. W lipcu 1941 Ekwadorczycy przeprowadzili szereg ataków na peruwiaƒskie terytorium, napotykajàc jednak
na zdecydowany opór.
W tym czasie g∏ówne si∏y marynarki wojennej Peru na Pacyfiku sk∏ada∏y si´ z krà˝owników Almirante Grau i Coronel Bolognesi, niszczycieli Almirante Villar i Almirante Guise, 4 okr´tów podwodnych typu R
oraz szeregu jednostek pomocniczych. Przy
zdecydowanej przewadze nad si∏ami przeciwnika, peruwiaƒskiej eskadrze postawiono nast´pujàce zadania:
• ochrona rejonu morskiego, w∏àczajàc
wybrze˝e do Sorritos i cieÊniny Hambeli
• zabezpieczenie nadmorskiego skrzyd∏a
si∏ làdowych
• zwalczanie morskich przewozów przeciwnika mi´dzy prowincjà El Oro a Guayaquil, które mog∏y byç prowadzone trasà
przez wspomnianà cieÊnin´
• ostrza∏ artyleryjski obiektów wojskowych i wa˝nych strategicznie rejonów, takich jak rafineria w Villar.
Eskadra po wyjÊciu z Callao, rozpocz´∏a
operacje zgodnie z powy˝szym schematem.
7 lipca Almirante Villar wyszed∏ na patrol
do Sorritos. Na pok∏adzie znajdowa∏ si´
kierujàcy operacjà kmdr Mariano Melgara,

który zszed∏ 9 lipca w Talara. W tym samym
dniu do portu wszed∏ zbiornikowiec Parinias. Niszczyciel pozosta∏ w Talara do 23
lipca, po czym otrzyma∏ rozkaz przeprowadzenia rozpoznania i patrolowania granicy
w rejonie Puerto Pizarro.
W dniu 25 lipca dowódca eskadry wyda∏
rozkaz dowódcy Grupy Pó∏nocnej wys∏ania
okr´tu w celu przechwycenia ekwadorskiego konwoju wiozàcego zaopatrzenie do Puerto Bolivar (prowincja El Oro). Do wykonania tego zadania wyznaczony zosta∏
Almirante Villar.
Zgodnie z zapisami dziennika pok∏adowego (wszystkie dane — godziny i daty, pochodzà z dziennika pok∏adowego Almirante Villar z roku 1941, przechowywanego
w Bibliotece Centralnego Archiwum Marynarki Wojennej Peru). Almirante Villar
opuÊci∏ Puerto Pizarro 25 lipca o godz.
07.29 i z pr´dkoÊcià 14 w´z∏ów skierowa∏
si´ na pó∏noc. O godz. 10.55 wszed∏ na wody Ekwadoru, w zwiàzku z czym na pok∏adzie og∏oszono alarm bojowy. O godz.
11.03 zauwa˝ono okr´t przechodzàcy cieÊnin´ Hambeli z po∏udnia na pó∏noc. Silna
refrakcja (odbicie promieni s∏onecznych)
utrudnia∏a obserwacj´, do tego stopnia, ˝e
nie mo˝na by∏o okreÊliç ani typu ani przynale˝noÊci paƒstwowej jednostki, tym bardziej, ˝e nie nios∏a ona ˝adnej bandery.
Almirante Villar zwi´kszy∏ pr´dkoÊç i podszed∏ na odleg∏oÊç oko∏o 6 000 m. Jednostka, która zosta∏a wówczas zidentyfikowana
jako ekwadorska, w obawie przed zniszczeniem rozpocz´∏a odwrót do cieÊniny Hambeli. Okaza∏o si´ potem, ˝e by∏a to ekwadorska kanonierka Abdon Calderon
(zbud. 1884 r., wyp. 300 t, 150 KM, pr´d-

Almirante Guise w Callao w gali banderowej, 1934 rok.
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koÊç 8 w´z∏ów, uzbrojenie 2 x 76 mm
i 2 x 20 mm, za∏oga 60 ludzi) zmierzajàca
z Puerto Bolivar do Guayaquil. Po zauwa˝eniu Villar, który zosta∏ b∏´dnie rozpoznany jako Guise, kanonierka wykona∏a
zwrot o 180°, podnios∏a ekwadorskà bander´ i rozpocz´∏a odwrót w kierunku brzegu do ujÊcia rzeki Hambeli.
O godz. 11.19 Villar odda∏ wystrza∏
ostrzegawczy, wykonujàc zwrot tak by
mo˝na by∏o u˝yç ca∏à artyleri´ prawej burty, jednak przed zakoƒczeniem tego manewru otworzy∏ ogieƒ z dziobowego i burtowego dzia∏a kal. 102 mm. Jak wynika
z raportu dowódcy Villar kmdr por. Fernando Tudela Lavalle, przeciwnik odpowiedzia∏ ogniem dopiero o godz. 11.30,
jednak Ekwadorczycy utrzymujà, ˝e otwarli ogieƒ równoczeÊnie. Pr´dkoÊç niszczyciela wynosi∏a 20 w´z∏ów i w mi´dzyczasie
zdà˝y∏ on zbli˝yç si´ ju˝ do brzegu. W tym
miejscu g∏´bokoÊç by∏a nieznaczna, bowiem lini´ brzegowà stanowi∏y nizinne rozlewiska rzeczne, co powodowa∏o wysokie
prawdopodobieƒstwo wejÊcia na mielizn´.
W tej sytuacji dowódca niszczyciela wykona∏ zwrot o 90° w lewo, tak by oddaç do
nieprzyjaciela pe∏nà salw´ burtowà. W tym
momencie peruwiaƒscy sygnaliÊci zauwa˝yli trafienie w dziób nieprzyjacielskiej jednostki, której towarzyszy∏ „ogromny wyrzut k∏´bów g´stego czarnego dymu”. Z raportu dowódcy Calderon wynika jednak,
˝e najbli˝szy pocisk upad∏ w odleg∏oÊci
20 m od jego okr´tu. Tak wi´c najprawdopodobniej Peruwiaƒczycy zostali wprowadzeni w b∏àd przez wyrwany z dna i∏, tym
bardziej, ˝e g∏´bokoÊç w tym miejscu by∏a
nieznaczna.
fot. Archivo Historico de Marina
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Almirante Guise, listopad 1934 roku. Pok∏ad rufowy pokryty p∏óciennym tentem dla ochrony przed palàcym s∏oƒcem.

Tymczasem Ekwadorczycy kontynuowali
ucieczk´ i Villar by uniknàç wejÊcia na mielizn´ musia∏ wykonaç kolejny zwrot o 180°
tak nadal ostrzeliwaç nieprzyjaciela z lewej
burty. Gdy okr´t znajdowa∏ si´ na tym kur-

sie, peruwiaƒscy sygnaliÊci zauwa˝yli jeszcze
jedno „trafienie” przeciwnika zanim zdà˝y∏
si´ on skryç w mangrowym lesie. Villar nadal
ostrzeliwa∏ Calderon kierujàc si´ teraz wysokim s∏upem czarnego dymu z komina okr´-

Raport o bitwie ko∏o Hambeli, cz´Êç I (dokument dotàd niepublikowany).
zbiory Archivo Historico de Marina
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fot. Archivo Historico de Marina

tu, który wyraênie wskazywa∏, ˝e nieprzyjaciel stara si´ ujÊç pogoni. O godz. 11.40 Tudela Lavalle wyda∏ rozkaz przerwania ognia,
bowiem cel nie by∏ a˝ tak cenny by ryzykowaç wejÊcie na mielizn´ w∏asnej jednostki.

Raport o bitwie ko∏o Hambeli, cz´Êç II (dokument dotàd niepublikowany).
zbiory Archivo Historico de Marina
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W czasie 20 minut starcia 4 dzia∏a Villar wystrzeli∏y 41 pocisków, a warto zauwa˝yç, ˝e
pochodzi∏y one jeszcze z partii przekazanej
przez Estoƒczyków w 1933 roku.
Z okr´tu przekazano natychmiast meldunek na Bolognesi, skàd o 11.50 otrzymano odpowiedê — wracaç do Puerto Pizarro, rozkaz ten wykonano niezw∏ocznie
i niszczyciel wkrótce zajà∏ miejsce za krà˝ownikiem. Obie jednostki znajdowa∏y si´
w rejonie Puerto Pizarro do godz. 15.00.
Si∏y morskie Peru drobiazgowo przeanalizowa∏y incydent z Calderon. W raporcie
dowódca Villar napisa∏: „Praca ca∏ej za∏ogi
w czasie akcji by∏a wspania∏a. Nasi dowódcy, oficerowie i marynarze w czasie ca∏ego
boju dzia∏ali z ogromnym entuzjazmem,
demonstrujàc pod ogniem przeciwnika
swój wysoki patriotyzm i dyscyplin´, precyzyjnie wykonujàc wszystkie otrzymane rozkazy. Jako dowódca okr´tu jestem szcz´Êliwy, ˝e mia∏em pod swojà komendà tak
wspania∏à za∏og´”. W rzeczywistoÊci niczego prawdziwie bohaterskiego w tym starciu
nie by∏o, a poza tym nie wywar∏ on ˝adnego
wp∏ywu na przebieg konfliktu. Rezultaty
potyczki mo˝na scharakteryzowaç jako „zerowe”. ˚aden z przeciwników nie zosta∏ nawet uszkodzony. Villar kontynuowa∏ normalnie swoje zadania, natomiast Calderon,
który musia∏ mocna forsowaç swoje nienowe ju˝ maszyny, sàdzàc z raportu jego dowódcy mia∏ „k∏opoty z kot∏ami”, którym
przysz∏o pracowaç pod zbyt du˝ym ciÊnieniem. Po „bitwie” kanonierka posz∏a do remontu, na który wydano zgodnie z danymi
Almirante Villar, listopad 1934 roku.
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peruwiaƒskiego wywiadu, kwot´ 9 985 sucre, czego jednak nie potwierdza strona
ekwadorska.
Choç przebieg incydentu by∏ oczywisty,
to jednak w obozie przeciwnika otrzyma∏
ca∏kowicie odmiennà interpretacj´. W∏aÊnie w ten sposób zacz´to formowaç ekwadorskà tradycje morskà. Sens alternatywnej, ekwadorskiej wersji wydarzeƒ, szczegó∏owo opisanej w licznych pracach ekwadorskich historyków morskich sprowadza
si´ do tego — twarda wymiana ognia doprowadzi∏a do powa˝nych uszkodzeƒ Villar, który zosta∏ trafiony 25 pociskami.
Niszczyciel opuÊci∏ pole walki ostrzeliwany
przez Calderon na holu Almirante Grau i
Tennente Rodriguez. Rzecz tylko w tym,
˝e w tym czasie Grau znajdowa∏ si´ w doku
w Callao, koƒczàc remont podwodnej cz´Êci kad∏uba, natomiast Tennente Rodriguez od 7 lat znajdowa∏ si´ w Iquitos, spisany ze stanu floty, pe∏niàc funkcj´ barki paliwowej w Amazonii. W uzupe∏nieniu nale˝y dodaç jeszcze fakt, ˝e w∏aÊnie w tym czasie Calderon zosta∏ przezbrojony. Zdj´to
dzia∏a systemu Breda, a w ich miejsce ustawiono systemu Krupp. Skoro dzia∏a Calderon mog∏y uzyskaç w ciàgu 20 minut 25 trafieƒ, to po co w takim razie ich wymiana?
No nie baczàc na podobne dowody,
ekwadorska wersja okaza∏a si´ zaskakujàco ˝ywotna, na tyle, ˝e nawet wiele dziesi´cioleci po potyczce przeprawi∏a si´ przez
Atlantyk i trafi∏a do prac historyków morskich Starego Âwiata. Co wi´cej, swego
czasu dzi´ki polskim publikacjom (jakim?

przyp. t∏umacza), ochoczo przyjmujàcym
na wiar´ w∏aÊnie ekwadorskà wersj´ „nierównego boju”, w ówczesnym ca∏ym jeszcze Zwiàzku Radzieckim wymys∏ o powa˝nym uszkodzeniu Villar sta∏ si´ m´czàcà
zagadkà dla licznych rodzimych amatorów
badaczy historii w∏asnej floty, w koƒcu nie
tylko duma z najlepszych niszczycieli rosyjskiej floty carskiej, ale i elementarna logika
nie pozwala∏y zaakceptowaç podobnego
przebiegu starcia. W istocie, ekwadorski
punkt widzenia jako prawda historyczna
b´dzie jeszcze nie raz pojawia∏ si´ w ró˝nych wydawnictwach. Przy czym autorzy
niniejszej publikacji majà nadzieje, ˝e ich
staraniami wszystko w koƒcu wróci „na
swoje miejsce” i wszystkie niezb´dne kropki nad „i” b´dà w koƒcu postawione.
26 lipca Guise otrzyma∏ rozkaz ostrzelania Puerto Bolivar, które przeprowadzi∏
rankiem tego dnia. Póêniej mi´dzy 30 lipca
a 18 wrzeÊnia Villar i Guise, razem z innymi okr´tami eskadry kontynuowa∏y rozpoznanie i patrolowanie mi´dzy Talara, Sorritos, Puerto Pizarro do brzegów cieÊniny
Hambeli, a nawet rejonu Puerto Bolivar
(w dniu 3 sierpnia). 29 wrzeÊnia Villar
otrzyma∏ rozkaz powrotu do Callao, wobec
czego opuÊci∏ Puerto Pizarro, gdzie znajdowa∏ si´ od 18 wrzeÊnia. (Daty na podstawie
dziennika pok∏adowego Villar z roku
1941). Okr´t osiàgnà∏ Callao 1 paêdziernika, dzieƒ po powrocie Guise.
Ekwador przegra∏ wojn´, Peruwiaƒczycy
mieli zdecydowanà przewag´ tak na làdzie
jak i morzu. W rezultacie zamiast odzyskafot. Archivo Historico de Marina
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Wypis z dziennika okr´towego z 25.07.1941 r., informacja o pracy maszyn,
cz´Êç I (dokument dotàd niepublikowany).
zbiory Archivo Historico de Marina

nia spornych terenów, na mocy traktatu
pokojowego z roku 1942 Ekwador utraci∏
176 km2.
Po przystàpieniu Stanów Zjednoczonych
do dzia∏aƒ wojennych w czasie II wojny
Êwiatowej w grudniu 1941 roku, Peru opowiedzia∏o si´ po stronie paƒstw alianckich
i wypowiedzia∏o wojn´ paƒstwom Osi. Oba
niszczyciele, podobnie jak reszta floty zosta∏y zmobilizowane i rozpocz´∏y patrole
bojowe w rejonie swego wybrze˝a. Z poczàtkiem 1942 podstawowe jednostki peruwiaƒskiej marynarki wojennej zosta∏y przerzucone na pó∏noc Peru. Ich bazami sta∏y
si´ Talara i Paita, zaÊ podstawowym zadaniem by∏o rozpoznanie i patrolowanie rejonu z uwagi na znajdujàcà si´ tam jedynà
w Ameryce Po∏udniowej rafineri´ naftowà
na wybrze˝u Pacyfiku. Zak∏ad ten zaopatrywa∏ w paliwo sojusznicze paƒstwa. W celu
efektywnego wykonania zadania ca∏y rejon
zosta∏ podzielony na 4 sektory patrolowania, w ka˝dym z nich operowa∏ krà˝ownik
lub niszczyciel z okr´tem podwodnym.
W chwilà rozpocz´cia dzia∏aƒ bojowych
krà˝owniki i niszczyciele otrzyma∏y barwy
maskujàce. Pierwsze zosta∏y pomalowane
na czarno, tak by ich sylwetka zupe∏nie nie
przypomina∏a krà˝ownika. Drugie zosta∏y
pomalowane w dwóch odcieniach szaroÊci,
w taki sposób, ˝e obserwatorom z daleka
wydawa∏y si´ o wiele wi´ksze ni˝ by∏y
w rzeczywistoÊci.
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Wypis z dziennika okr´towego Villar z 25.07.1941 r., informacja o podsta wowych wydarzeniach, cz´Êç I (dokument dotàd niepublikowany).
zbiory Archivo Historico de Marina

Flota pod dowództwem kontradm. Hector Mercado dysponowa∏a krà˝ownikami
Grau i Bolognesi oraz niszczycielami Guise
i Villar, które dniem i nocà znajdowa∏y si´
w swoich sektorach. Swoje zadania jednostki wype∏nia∏y bardzo aktywnie do roku
1944. Na szcz´Êcie do tego czasu flota
otrzyma∏a z USA 6 Êcigaczy okr´tów podwodnych (dawne kutry typu ESGC, przekazane Peru w latach 1943-1944), które by∏y
zdecydowanie bardziej przydatne do realizacji zadaƒ patrolowych, przede wszystkim
z uwagi na ni˝sze koszty eksploatacyjne.
W roku 1948 Villar wraz z innymi jednostkami rozpoczà∏ letnià kampani´ rejsem çwiczebnym. By∏y to jednak ju˝ ostatnie lata okr´tu. Kilka miesi´cy póêniej
niszczyciel znalaz∏ si´ w centrum buntu,
który wybuch z pr´dkoÊcià pioruna w dniu
3 paêdziernika. Okr´t zosta∏ opanowany
przez zbuntowanà za∏og´, jednak marynarze z powodu braku umiej´tnoÊci nie potrafili poradziç sobie z si∏ownià, w której,
podobnie jak i ch∏odni, wyrzàdzili jedynie
uszkodzenia. Poza tym Villar przetar∏ si´
o grunt i pogià∏ Êruby. Mimo, ˝e do czego
czasu niszczyciel by∏ ju˝ w znacznym stopniu zu˝yty, wydano rozkaz jego odbudowy,
w czasie której 28 paêdziernika zosta∏ jednostka zosta∏a odstawiona do rezerwy. Po
ukoƒczeniu remontu w nast´pnym roku
okr´t powróci∏ do linii i ostatni raz wyszed∏
w rejs szkoleniowy.

W koƒcu lipca 1952 roku zosta∏a przeprowadzona powa˝na reorganizacja floty.
Krà˝owniki Almirante Grau i Coronel
Bolognesi zosta∏y odstawione do rezerwy,
zaÊ Almirante Villar przekazany do dyspozycji szko∏y marynarki wojennej w charakterze jednostki szkolnej. Ostatecznie 15 wrzeÊnia 1954 roku, unieruchomiona i znajdujàca si´ w z∏ym stanie jednostka zosta∏a uznana za zb´dnà i skreÊlona ze stanu floty.
W odró˝nieniu od swego „brata” Guise
w styczniu 1945 roku zosta∏ poddany przeglàdowi i uznany za przydatny do dalszej
s∏u˝by. W maju tego roku kolejna inspekcja
potwierdzi∏a jego przydatnoÊç. Tym nie
mniej z uwagi lata s∏u˝by oraz zu˝ycie poszycia i wyposa˝enie maszynowni, w listopadzie 1947 roku jednostka zosta∏a rozbrojona. Zdemontowano z niej nie tylko
uzbrojenie, ale i posiadajàce jakàkolwiek
wartoÊç wyposa˝enie. W maju 1949 roku
niszczyciel uznano za nieprzydatny do s∏u˝by i wyra˝ono zgod´ na jego sprzeda˝
w drodze przetargu. W rezultacie przetargu
prywatna firma naby∏a kad∏ub za 225 tys.
Soli, a nast´pnie przeholowa∏a go na wysp´
San Lorenzo (w pobli˝u Callao), gdzie rozpocz´to rozbiórk´ na z∏om. Nie rozebrane
resztki okr´tu przez d∏ugi czas znajdowa∏y
si´ w stanie zatopionym w odleg∏oÊci 900
m na po∏udnie od mola No 1 stacji marynarki wojennej. Estoƒski historyk Mati Yun
˝artuje, ˝e byç mo˝e dla nowych w∏aÊcicieli
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okr´t sta∏ si´ peruwiaƒskim odpowiednikiem naszych „miedzianych z∏odziei”, którzy demontujà wszystkie cenne metale kolorowe, wyrzucajàc pozosta∏e jako nieprzydatne. Tak czy inaczej ostatnià datà zwiàzanà z Guise by∏ rok 1959, gdy jego resztki zosta∏y wydobyte i odholowane przez holownik Selendon na z∏om.
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Chronologiczny spis dowódców okr´tów

Kapitan II Rangi Kingsbergen
9 czerwca 1914 r. — przemianowany na Kapitan I Rangi Mik∏ucho-Mak∏aj
12 grudnia 1917 r. — warunkowo przekazany flocie
d-ca N.J. Pawlinow (czerwiec-grudzieƒ 1918)
18 grudnia 1918 r. — przemianowany na Spartak
d-ca kpt. morza (?) J. Paurman (grudzieƒ 1918-styczeƒ 1919)
2 stycznia 1919 r. — wszed∏ w sk∏ad floty estoƒskiej
4 stycznia 1919 r. — Przemianowany na Wambola
czasowo pe∏niàcy obowiàzki d-cy miczman (ppor ?) Valentin Grenz (styczeƒ 1919)
d-ca st. lt (por.) Tiido Kraus (styczeƒ 1919-styczeƒ 1921)
d-ca kpt. lt (kpt.) Vassili Martson (styczeƒ 1921-czerwiec 1922)
d-ca kpt. lt (kpt.) Rudolf Borgmann (czerwiec 1922-styczeƒ 1923)
d-ca kpt. III rangi (kmdr ppor.) Vassili Martson (styczeƒ 1923-marzec 1927)
d-ca kpt. II rangi (kmdr por.) Rudolf Gildemann (marzec 1927-czerwiec 1933)
30 czerwca 1933 r. wszed∏ w sk∏ad floty peruwiaƒskiej jako Almirante Villar
d-ca kmdr por. Grimaldo Bravo Arenas (lipiec 1933-grudzieƒ 1934)
d-ca kmdr por. Mariano Hernán Melgar Conde (styczeƒ 1935-kwiecieƒ 1937)
d-ca kmdr por. Adán Badhan Salazar (maj 1937-luty 1938)
d-ca kmdr por. Ernesto Gutiérrez Mirenghi (marzec 1938-kwiecieƒ 1940)
d-ca kmdr por. m Fernando Tudela Lavalle (maj 1940-grudzieƒ 1941)
d-ca kmdr por. Francisco Corrales Ayulo (styczeƒ 1942-grudzieƒ 1942)
d-ca kmdr por. Carlos S. Edwards Ugaz (styczeƒ 1943-listopad 1943)
d-ca kmdr por. Guillermo Tirado Lambert (grudzieƒ 1943-marzec 1945)
d-ca kmdr por. Alberto Zapatero Fernández (kwiecieƒ 1945-marzec 1946)
d-ca kmdr por. Alberto Sánchez Carrión) (kwiecieƒ 1946-marzec 1948)
d-ca kmdr por. Alberto López López (kwiecieƒ 1948-grudzieƒ 1948)
d-ca kmdr por. Carlos Granadino Mujica (styczeƒ 1949-czerwiec 1949)
d-ca kmdr por. Enrique León de la Fuente (lipiec 1949-luty 1950)
d-ca kmdr por. Raúl de la Puente Hugues (marzec 1950-maj 1951)
d-ca kmdr por. Juan Freundt Sparovich (czerwiec 1951-czerwiec 1952)
d-ca kmdr por. Julio Gonzales Castro (lipiec 1952-do czasu wycofania ze s∏u˝by
15 wrzeÊnia 1954 r. — skreÊlony ze stanu floty
Awtroi∏
30 lipca 1917 r. — przekazany flocie
d-ca kpt. II rangi (kmdr por.) Di Daragan (lipiec 1917-grudzieƒ 1917)
d-ca ?. Alzenger (lipiec-listopad 1918)
czasowo pe∏niàcy obowiàzki d-cy W.A. Niko∏ajew (listopad-grudzieƒ 1918)
d-ca kpt. II rangi (mdr por.) Georg Weigelin (grudzieƒ 1918-czerwiec 1919)
2 stycznia 1919 r. — wszed∏ w sk∏ad floty estoƒskiej
4 stycznia 1919 r. — przemianowany na Lennuk
d-ca st. lt (por.) Artur Reinberg (lipiec-wrzesieƒ 1919)
d-ca st. lt (por.) Valentin Gren) (wrzesieƒ, faktycznie listopad 1919 r.-czerwiec 1922)
d-ca kpt. lt (kpt.) Tiido Kraus, póêniej T. Kore (lipiec 1922 styczeƒ 1923)
d-ca kpt. II rangi (kmdr por.) Rudolf Borgmann, póêniej R. Linnuste (styczeƒ 1923-lipiec 1927)
d-ca kpt. III rangi (kmdr ppor.) Andrei Erikson) (lipiec 1927-marzec 1928)
d-ca kpt. II rangi (kmdr por.) R. Linnuste) (marzec 1928-wrzesieƒ 1929)
d-ca kpt. II rangi (kmdr por.) Vassili Martson, póêniej Valev Mere (wrzesieƒ 1929-marzec 1932)
d-ca kpt. II rangi (kmdr por.) Eustaatius Miido (marzec 1932-lipiec 1933)
30 czerwca 1933 r. wszed∏ w sk∏ad floty peruwiaƒskiej jako Almirante Guise
d-ca kmdr por. Federico Diaz Dulanto (lipiec 1933-styczeƒ 1936)
czasowo pe∏niàcy obowiàzki d-cy kmdr. ppor. Pedro Mazuré Alcócer (luty-lipiec 1936)
d-ca kmdr por. Heriberto Maguiña Suero (lipiec-listopad 1936)
czasowo pe∏niàcy obowiàzki d-cy kmdr por. Guillermo Thornberry) (grudzieƒ 1936)
d-ca kmdr por. Heriberto Maguiña Suero (styczeƒ-listopad 1937)
d-ca kmdr por. Pedro Mazuré Alcócer (grudzieƒ 1937-luty 1938)
d-ca kmdr por. Adán D. Badhan Salazar (marzec-paêdziernik 1938)
d-ca kmdr por. Guillermo Thornberry Quedas (listopad-grudzieƒ 1938)
d-ca kmdr por. Grimaldo Bravo Arenas (styczeƒ-kwiecieƒ 1939)
d-ca kmdr por. Jorge Arbulú Gamarra (maj 1939-marzec 1941)
d-ca kmdr por. Vìctor I. Carcelén (kwiecieƒ 1941-styczeƒ 1942)
d-ca kmdr por. Leonidas Rivadeneira (luty-sierpieƒ 1942)
czasowo pe∏niàcy obowiàzki d-cy kmdr Aurelio Pedraza Fuller (wrzesieƒ-paêdziernik 1942)
d-ca kmdr por. Carlos P. Argumedo Morote (listopad 1942-marzec 1944)
d-ca kmdr por. Francisco Tudela Salmón (marzec-sierpieƒ 1944)
czasowo pe∏niàcy obowiàzki d-cy kmdr ppor. Alejandro Martìnez Claure (sierpieƒ-paêdziernik 1944)
d-ca kmdr por. Fernando Sarmiento Calmet (paêdziernik 1944-marzec 1945)
maj 1949 r.-skreÊlenie ze stanu floty
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Porównanie stopni stosowanych w marynarce wojennej
ESTONIA

ROSJA (1911-1917)

ZSRR
PERU
Polski odpowiednik
Admira∏owie
—
Gieniera∏-admira∏
Admira∏ F∏ota SSSR
—
Admira∏ floty
(Admiral)
Admira∏
Admira∏
Almirante
Admira∏
Viitseadmiral
Wiceadmira∏
Wiceadmira∏
Vicealmirante
Wiceadmira∏
Kontradmiral
Kontradmira∏
Kontradmira∏
Contralmirante
Kontradmira∏
Oficerowie sztabowi
Mereväekapten
Kapitan I Ranga
Kapitan I Ranga
Capitán de Navio
Komandor
Kaptenleitnant
Kapitan II Ranga
Kapitan II Ranga
Capitán de Fragata
Komandor porucznik
Kaptenmajor
Starszyj lejtenant
Kapitan III Ranga
Capitán de Corbeta
Komandor podporucznik
Oficerowie starsi
Vanemleitnant
—
Kapitan-lejtenant
Teniente Primero
Kapitan marynarki
Oficerowie m∏odsi
Leitnant
Lejtenant
Starszyj lejtenant
Teniente Segundo
Porucznik marynarki
Nooremleitnant
Miczman
Lejtenant
Alférez de Fragata
Podporucznik marynarki
Lipnik
Korabielnyj Gardemarin
M∏adszyj lejtienant
Alférez de Corbeta
Chorà˝y marynarki
Podoficerowie i marynarze
—
Konduktor*
—
—
—
Veebel
G∏awnyj Korabielnyj, (Feldfebel)
G∏awnyj Korabielnyj
Maestre de Primera Clase
Bosman sztabowy
Starszina
Starszy bosman
Nooremveebel
Starszyj Unteroficier
G∏awnyj Starszina
Oficial de Mar
Bosman
de Primera Clase
Maat
—
Starszina I stati
Cabo Primero
Starszy mat
Nooremmat
M∏adszyj Unteroficier
Starszina II stati
Cabo Segundo
Mat
—
Matros I stati
—
—
—
Vanemmadrus
Matros II stati
Starszyj matros
Marinero de Primera Clase
Starszy marynarz
Madrus
Matros
Matros, Krasnoflotiec
Marinero
Marynarz
* Konduktor — wyodr´bniona z korpusu podoficerskiego grupa, do której nale˝eli starsi bosmani, starsi podoficerowie maszynowi, artyleryjsko -torpedowi, nawigacyjni i ˝ywnoÊciowi. Teoretycznie mogli byç oni po 25 latach s∏u˝by mianowani na najni˝szy stopieƒ oficerski
(przyp. red. za Józefem Wies∏awem Dyskantem „Cuszima 1905”, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989)
Noor

Junga, Morskoj Kadet

Kursant

Guardiamarina

Elew, Kadet
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Méndez Núñez w okresie walk z Rifenami.
fot. zbiory Jose Ramon Garcia Martinez

Alejandro Anca Alamillo (Hiszpania)
Niko∏aj W. Mitiuckow (Rosja)

Hiszpaƒskie krà˝owniki Méndez

Núñez i Blas de Lezo cz. II
Historia okr´tów
w w a l c e z Marokaƒczykami
W dniu 27 lipca 1922 o godz. 15.00 nastàpi∏o uroczyste wodowanie krà˝ownika
Blas de Lezo Analogiczna uroczystoÊç
z udzia∏em jego „bliêniaka” mia∏a miejsce
3 marca 1923 roku. Wed∏ug ocen dziennikarzy wzi´∏o w niej udzia∏ oko∏o 5 tys. ludzi
z ró˝nych regionów Galicji. Przyjechali oni
mi´dzy innymi specjalnymi pociàgami z La
Coruna i Vigo. Po poÊwi´ceniu kad∏uba
przez duchownego i tradycyjnym rozbiciu
butelki szampana (w roli matki chrzestnej
wystàpi∏a ˝ona genera∏a-kapitana wojennego departamentu), o godz. 15.30 okr´t
sp∏ynà∏ na wod´.
Poza tym w maju 1924 przypada∏ jubileusz 100 urodzin Méndez Núñez, wi´c dowództwo floty kierujàc si´ najlepszymi
wzorcami „socjalistycznego wspó∏zawodnictwa”, postanowi∏o oddaç do s∏u˝by krà˝ownik do s∏u˝by dok∏adnie dla upami´tnienia w rocznic´. Tymczasem jednak to
w∏aÊnie Blas de Lezo znajdowa∏ si´ w wi´kszym stopniu gotowoÊci od „jubilata”.
W tej sytuacji specjalnym Królewskim Dekretem dokonano rzeczy bezprecedensowej, a mianowicie zmieniono nazwy okr´tów. W celu unikni´cia wàtpliwoÊci we
wszystkich oficjalnych dokumentach wprowadzono tylko ostateczne nazwy okr´tów,
tak jakby zosta∏y one przyj´te od chwili po∏o˝enia st´pki. Dlatego te˝ jeÊli w jakimÊ
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êródle napotkamy fakt zwiàzany z Blas de
Lezo datowany przed 1924 rokiem, to warto wiedzieç, ˝e faktycznie dotyczy∏ on Méndez Núñez i odwrotnie.
Ceremonia przekazania Méndez Núñez
nastàpi∏a zgodnie z planem. Pierwszym dowódcà krà˝ownika zosta∏ kmdr don Luis
Cervera Jacome, który ws∏awi∏ si´ póêniej
w czasie wojny domowej. Przekazanie zamawiajàcemu „nowego” Blas de Lezo nastàpi∏o 13 maja 1925 roku w El Ferrol. Na
dokumencie widniejà podpisy don Gonzalez Vial, przedstawiciela SECN oraz genera∏-kapitana don Emilio Enriquez, reprezentujàcego interesy floty.
Pierwszym oficjalnym zadaniem, które
wykona∏ Blas de Lezo by∏ udzia∏ latem tego roku wraz z niszczycielami Velasco i Alsedo w uroczystoÊci podniesienia bandery
wojennej na „bliêniaku”.
W dniu 13 czerwca oba krà˝owniki wesz∏y w sk∏ad Eskadry åwiczebnej, a nast´pnie w zwiàzku z sytuacjà politycznà,
mimo, ˝e ich za∏ogi nie posiada∏y dostatecznego zgrania w sk∏ad Si∏ Morskich
Afryki Pó∏nocnej (Fuerza Navales del
Norte de Africa).
W kwietniu 1925 roku armia Rifenów
przesz∏a do natarcia i dzia∏ania bojowe
w pó∏nocnym Maroku przenios∏y si´ do
francuskiej strefy protektoratu. Armia
francuska, która w czasie pokoju zdà˝y∏a
zapomnieç ca∏e swoje bojowe doÊwiadczenie, mimo wyposa˝enia w najnowsze Êrod-

ki techniki wojskowej wycofywa∏a si´ na ca∏ej linii. W tych okolicznoÊciach w poczàtkach lata 1925 dosz∏o do rozmów francusko-hiszpaƒskich, które dotyczy∏y wspólnych dzia∏aƒ przeciwko niepokornym Kabylom. Dla obu krà˝owników oznacza∏o to
aktywny udzia∏ w dzia∏aniach blokadowych
i patrolowych, tak by uniemo˝liwiç przerzut broni do Maroka oraz wspieraç
ogniem swych dzia∏ operacje armii na nadmorskim kierunku.
W dniu 8 wrzeÊnia rozpocz´∏a si´ s∏ynna
operacja desantowa w pobli˝u Sebadilla
w zatoce Alhucemas, w bezpoÊredniej bliskoÊci stolicy Rifenów A˝dira. Làdowanie
12 tysi´cznego hiszpaƒskiego oddzia∏u skoordynowane by∏o z francuskim natarciem
na Wergha i hiszpaƒskim w rejonie Tetuanu. W operacji uczestniczy∏y 32 hiszpaƒskie i 18 francuskich okr´tów, w tym okr´ty liniowe Alfonso XIII, Jaime I i Paris.
W rzeczywistoÊci w tej operacji wzi´∏a
udzia∏ ca∏a niewielka flota Hiszpanii, w tym
krà˝owniki Reina Victoria Eugenia, Blas
de Lezo, Méndez Núñez i Extramadura.
Z powietrza dzia∏ania zabezpiecza∏y wodnosamoloty z transportowca lotniczego
Dedalo.
Po wst´pnym ostrzale z dzia∏ du˝ych
okr´tów do brzegu podesz∏y 3 p∏askodenne barki, z których po raz pierwszy w tego
rodzaju operacji, na brzeg wysz∏y czo∏gi.
Ogó∏em mi´dzy 8 a 12 wrzeÊnia wysadzono
12 tys. ludzi oraz 16 czo∏gów. Nie napotka-
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no specjalnego oporu ze strony przeciwnika, jednak Rifeni bronili si´ dzielnie potrafiajàc trafiç pociskiem z polowej armaty
w okr´t liniowy Alfonso XIII. Bohaterowie
naszego artyku∏u w czasie akcji nie odnieÊli
˝adnych uszkodzeƒ, podobnie jak w czasie
póêniejszej nieco operacji u ujÊcia rzeki
Kert w pobli˝u Melilli. Do nast´pnego
starcia ogniowego dosz∏o 19 wrzeÊnia
w pobli˝u Punta de los Frailes, na szcz´Êcie
jednak krà˝owniki nie zosta∏y trafione.
Po tej operacji los niezawis∏ego paƒstwa
marokaƒskiego by∏ ju˝ przesàdzony.
W maju nast´pnego roku 1926 nad rzekà
Kert wojska hiszpaƒsko-francuskie okrà˝y∏y podstawowe si∏y Rifenów, które z∏o˝y∏y
broƒ. W dokumentach z drugiej po∏owie
1926 — poczàtku 1927 roku figuruje tylko
jeden krà˝ownik Méndez Núñez. W paêdzierniku roku 1927 krà˝ownik razem
z Reina Victoria Eugenia oraz okr´tem liniowym Alfonso XIII stanowi∏ eskort´
króla Alfonso XIII w czasie jego wizyty
w hiszpaƒskiej strefie protektoratu. Póêniej Méndez Núñez wszed∏ w sk∏ad dywizjonu krà˝owników z którym uczestniczy∏
w ró˝nych çwiczeniach taktycznych na Morzu Âródziemnym i Biskajach.

Mi´dzy wojnami
W dniu 21 grudnia 1926 roku dowództwo Blas de Lezo objà∏ kmdr don Gonzalo
de la Puerta y Diaz, którego nazwiskiem
zwiàzane sà najciekawsze karty historii
krà˝ownika.
W dniu 22 grudnia 1926 roku ∏ódê latajàca Dornier „Wall” o nazwie „Plus Ultra”
dowodzony przez mjr Ramona Franco
(w sk∏ad za∏ogi wchodzi∏ równie˝ kpt. Ruis
de Alda i mechanicy Duran i Rada) wystartowa∏ w Palos de Moguer i z mi´dzylàdowaniami, przebywajàc w powietrzu 58
godz. 14 minut i pokonujàc tras´
10 120 km wylàdowa∏ w Buenos Aires. Ten
przelot podniós∏ mi´dzynarodowy presti˝

Hiszpanii, a w zabezpieczeniu jego trasy
uczestniczy∏ krà˝ownik Blas de Lezo i niszczyciel Alsedo. Na odcinku Dakar-Fernando de Noronho krà˝ownik zabezpiecza∏
lotników w paliwo i niezb´dne materia∏y,
a tak˝e utrzymywa∏ ∏àcznoÊç radiowà z samolotem.
W dniu 20 stycznia 1927 dosz∏o w Chinach do kolejnego mi´dzynarodowego
kryzysu. W Kantonie dosz∏o do pot´˝nych
pogromów antykomunistycznych sprowokowanych przez rzàd Czang Kai-Szeka,
w czasie których zgin´li równie˝ cudzoziemcy. W tej sytuacji si∏y mi´dzynarodowe uzna∏y za niezb´dnà interwencj´
w Chinach.
W dniu 25 stycznia 1927 Blas de Lezo
wyszed∏ z Kadyksu i wzià∏ kurs na Szanghaj. Po drodze okr´t odwiedzi∏ Port Said
(28 stycznia), Aden (6 lutego), Colombo
(13 lutego) i Singapur (20 lutego). w dniu
28 lutego krà˝ownik przyby∏ do Szanghaju.
Tam jednostka wesz∏a w sk∏ad si∏ mi´dzynarodowych dowodzonych przez brytyjskiego admira∏a Reginald Tywhitt i otrzyma∏a za zadanie ochron´ interesów w zachodnim sektorze. W dniu 15 marca krà˝ownik wysadzi∏ desant w sile plutonu i do
20 sierpnia wype∏nia∏ swoje obowiàzki. Misja zosta∏a wysoko oceniona przez Êwiatowà pras´ — za „honorowe post´powanie
we wspólnym interesie”.
Za∏oga krà˝ownika otrzyma∏a jednak
cios z zupe∏nie nieoczekiwanej strony, bowiem na okr´cie wybuch∏a epidemia paciorkowców. W tej sytuacji trzeba by∏o
przerwaç misj´ i skierowaç Blas de Lezo do
portu Tsingtao, gdzie przeprowadzono
oczyszczenie i dezynfekcj´ jednostki. W tej
operacji szczególnà rol´ odegra∏ kpt. lek.
don Pedro Luis Sicre, który potrafi∏ w rekordowo krótkim czasie wziàç epidemi´
pod kontrol´, tak ˝e ju˝ 24 wrzeÊnia krà˝ownik móg∏ obraç powrotny kurs na Hiszpani´. Po drodze w poczàtkach paêdzierni-

Dzia∏o desantowe Armstronga kal. 76,2 mm stanowiàce wyposa˝enie obu krà˝owników. To jest ekspo natem Muzeum Morskiego w Kartagenie.
fot. Alejandro Anca Alamillo
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ka Blas de Lezo odwiedzi∏ Manil´, gdzie
by∏ pierwszym hiszpaƒskim okr´tem od
czasu kl´ski w roku 1898. Wydarzenie to
zosta∏o nawet upami´tnione wydaniem
specjalnego, okolicznoÊciowego znaczka
pocztowego.
Kontynuujàc rejs jednostka odwiedzi∏a
w odwrotnej kolejnoÊci Singapur, Colombo, Aden by 16 listopada wejÊç do Port Said. W dniu 24 listopada krà˝ownik osiàgnà∏
Kartagen´, gdzie przygotowano specjalnà
uroczystoÊç powitalnà. W nagrod´ za rozs∏awienie imienia Hiszpanii na arenie mi´dzynarodowej dowódca okr´tu Gonzalo
de la Puerta y Diaz otrzyma∏ awans na stopieƒ kontradmira∏a i nowe wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe. Sam okr´t uhonorowano
w lipcu 1928 bojowà flagà, którà wr´czy∏a
w San Sebastian delegacja Guipuzcua
w obecnoÊci infantek Beatrix i Cristiny.
Losy obu „bliêniaków” ponownie si´
spotka∏y, bowiem Blas de Lezo wszed∏
w sk∏ad dywizjonu krà˝owników i od tej
pory jednostki wspólnie uczestniczy∏y
w manewrach i çwiczeniach floty g∏ównie
w rejonie Kartageny i Wysp Balearskich.
W 1930 Méndez Núñez odszed∏ do Santander, gdzie mia∏ witaç wracajàcego z wizyty w Wielkiej Brytanii monarchy.
Dla Blas de Lezo rok 1931 wiàza∏ si´
z dwoma wydarzeniami, a mianowicie po
pierwsze stanowisko dowódcy objà∏ kmdr
Camilo Molins Carreras (okaza∏ si´ byç
ostatnim, który pe∏ni∏ t´ funkcj´), a po drugie okr´t skierowano na kapitalny remont
w zak∏adach Echevarrieta w Kadyksie. Po
d∏ugotrwa∏ym p∏ywaniu w tropikalnych wodach niezb´dny by∏ remont kad∏uba. Poza
tym artyleria g∏ównego kalibru otrzyma∏a
ca∏kowicie elektryczne zasilanie, zamontowano namiernik oraz urzàdzenia do kierowania ogniem firmy „Hazemeyer”. Planowano równie˝ dokonanie drobnych zmian
w si∏owni, które mia∏y obni˝yç koszty bie˝àcej eksploatacji, na które nie wystarczy∏o
ju˝ Êrodków finansowych.
W lipcu nast´pnego roku flota hiszpaƒska mia∏a przeprowadziç wielkie manewry
u wybrze˝y Galicji. W za∏o˝eniach si∏y podzielono na dwie grupy. „Czerwoni” mieli
za zadanie atakowaç wybrze˝e przeciwnika
by wysadziç desant u ujÊcia jednej z galicyjskich rzek. „Niebiescy” mieli nie dopuÊciç
do urzeczywistnienia tego zamiaru. Pod
flagà czerwonà dzia∏a∏y krà˝owniki Blas de
Lezo i Méndez Núñez oraz niszczyciele
Sánchez Barcáiztegui i Lepanto, pod niebieskà krà˝owniki Libertad, Miguel de Cervantes i Almirante Cervera oraz niszczyciele Churruca i Alcala Galiano.
W dniu 11 lipca 1932 dowódca „czerwonych” poprowadzi∏ swoje jednostki w kierunku Finisterre, gdzie zaj´∏y one pozycj´
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Ostatnie minuty ˝ycia krà˝ownika Blas de Lezo. Trwa ratowanie za∏ogi. Na drugim planie bliêniaczy Mendez Nunez i niszczyciel Sánchez Barcáiztegui.
fot. zbiory Alejandro Anca Alamillo

w cieÊninie mi´dzy Centolo a przylàdkiem
Nave.
Nagle oko∏o godz. 14.00 na Blas de Lezo zaobserwowano silne uderzenie. Kmdr
Molins wyda∏ natychmiast rozkaz przeprowadzenia ogl´dzin prawej i lewej burty,

Carreras jako ostatni opuÊci∏ tonàcy krà˝ownik, który zatonà∏ o godz. 20.25
w punkcie o wspó∏rz´dnych 42°49’N
i 9°13,4’W.
Niemal natychmiast wszystkie znajdujàce si´ w rejonie tragedii okr´ty otrzyma∏y
rozkaz Ministra marynarki wojennej by
sprawdziç miejsce zatoni´cia krà˝ownika
pod kàtem mo˝liwoÊci jego ewentualnego
wydobycia. Opinia specjalistów w tej mierze by∏a nie zach´cajàca. Krà˝ownik zatonà∏ na g∏´bokoÊci 60-70 m, co wyklucza∏o
mo˝liwoÊç jego wydobycia w∏asnymi si∏ami
Hiszpanów. Podniesienie jednostki wymaga∏o zawarcia kontraktu z wyspecjalizowanà zagranicznà firmà, co powodowa∏o, ˝e
koszt powrotu jednostki do s∏u˝by by∏ bardzo znaczny.
Prasa brukowa wyla∏a morze b∏ota na
g∏ow´ dowódcy Blas de Lezo oraz kierownictwa çwiczeƒ. Dla obrony honoru munduru postanowiono powo∏aç trybuna∏
wojskowy, rezultaty pracy którego, o ile
tylko pozwala∏a na to tajemnica wojskowa, mia∏y zostaç og∏oszone w Êrodkach
masowego przekazu. Tymczasem do czasu
zakoƒczenia dochodzenia rejon Centolo
o szerokoÊci 360 m zamkni´to dla jednostek o zanurzeniu wi´kszym ni˝ 12 m.
Ostatecznie okaza∏o si´, ˝e przyczynà zatoni´cia krà˝ownika sà dwie podwodne
ska∏y nieoznaczone na ˝adnej mapie morskiej. Przy niskiej wodzie ska∏y znajdowa∏y si´ zaledwie 5 metrów poni˝ej poziomu
morza. Blas de Lezo wszed∏ równoczeÊnie
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a grupy awaryjne przygotowa∏y si´ do dzia∏ania. Po kilku minuta dowódca otrzyma∏
raport, ˝e woda zalewa kot∏owni´ „A”,
w której trzeba by∏o wygasiç kot∏y, co spowodowa∏o, ˝e okr´t utraci∏ cz´Êç pary,
a tym samym i mo˝liwoÊci manewrów.
Choç Molins wyda∏ rozkaz rozPrzylàdek Finisterre — miejsce zatoni´cia Blas de Lezo. palenia kot∏ów opalanych w´zbiory Alejandro Anca Alamillo glem w tylnych przedzia∏ach, to
jednak los krà˝ownika wydawa∏
si´ byç przesàdzony. W celu
unikni´cia zb´dnych ofiar,
wszyscy nie uczestniczàcy w akcji ratowniczej otrzymali zaj´cia
miejsca w szalupach. Grupy
awaryjne mia∏y równie˝ byç gotowe do opuszczenia pok∏adu
na pierwszy rozkaz. Szybko
przerzucono hol z Sánchez
Barcáiztegui, który jednak p´k∏
i krà˝ownik nadal swobodnie
ko∏ysa∏ si´ na falach, pogrà˝ajàc
si´ dziobem. Oko∏o godz. 15.00
rybacki trawler oraz okr´t podwodny B-3 jeszcze raz podj´∏y
prób´ wzi´cia jednostki na hol,
jednak i ta próba zakoƒczy∏a si´
niepowodzeniem.
O godz. 19.45 na wszystkie
stanowiska wydano rozkaz zebrania si´ za∏ogi na górnym pok∏adzie i rozpocz´to ewakuacj´.
Zgodnie z najlepszymi tradycjami hiszpaƒskiej marynarki wojennej kmdr Camilo Molins
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na obie ska∏y, przebijajàc dno na odcinku
ponad 10 metrów.
W rezultacie dochodzenia uznano, ˝e
zatoni´cie spowodowane by∏o przyczynà
losowà i wyrokiem z dnia 1 marca 1933
wszystkich oskar˝onych uwolniono od winy.
Z innych wydarzeƒ poprzedzajàcych wybuch wojny domowej w Hiszpanii, nale˝y
wspomnieç jedynie udzia∏ Méndez Núñez
w wystawach marynarki wojennej: w kwietniu 1935 w Kartagenie i w sierpniu tego roku w Kadyksie.

Gwinejski rejs
Poczàtek roku 1936 w Hiszpanii da∏ si´
zaobserwowaç jako okres przygotowaƒ do
wojskowego buntu, którego celem by∏o
obalenie rzàdu republikaƒskiego. Jednym
z kroków w tym kierunku by∏y przeprowadzone w maju du˝e manewry marynarki
wojennej. W czasie ich przeprowadzenia
pod komendà szefa g∏ównego sztabu morskiego Francisco Javier de Salas Gonzales
znalaz∏y si´ okr´t liniowy Jaime I, krà˝ownik Méndez Núñez (d-ca kmdr por. Trinidad Matres Garcia) oraz I Flotylla Niszczycieli: Almirante Valdés (flagowy), Sánchez
Barcáiztegui, Almirante Ferrandiz i Jose
Luiz Diez. W sk∏ad eskadry „przeciwnej”
dowodzonej przez wiceadm. Miguel de
Mier del Rio wchodzi∏y krà˝owniki Libertad, Miguel de Cervantes, Almirante Cervera, II Flotylla Niszczycieli: Churruca
(flagowy), Alcala Galiano, Lepanto i Almirante Antequera oraz wszystkie okr´ty
podwodne.
Grupa wiceadm. Mier w dniach 4- 9 maja bazowa∏a w Las Palmas de Gran Canaria, a grupa Salas do 11 maja w Santa Cruz
de Teneriffe. W czasie manewrów dowództwo eskadry spotka∏o si´ z gen. Franco
i skonkretyzowa∏o olany buntu w marynarce wojennej. Po zakoƒczeniu manewrów
okr´t liniowy i krà˝owniki odesz∏y na pó∏noc, gdzie mia∏y przeprowadziç strzelania,
zaÊ niszczyciele i okr´ty podwodne do Kartageny.
Rozkaz ten nie dotyczy∏ jednak Méndez
Núñez, który otrzyma∏ inne zadanie. Krà˝ownik mia∏ przejÊç na wody Zatoki Gwinejskiej w celu jak to okreÊli∏ urz´dowy
dokument „potwierdzenia obecnoÊci
Hiszpanii na tych wodach”. Podobne zadanie w przededniu buntu wyglàda∏o co
najmniej dziwnie. Tak wydawaç si´ mog∏o
jedynie na pierwszy rzut oka, bowiem
wÊród za∏ogi Méndez Núñez jak na ˝adnym innym hiszpaƒskim okr´cie silne by∏y
wp∏ywy marksistowskich agitatorów. Mi´dzy cz∏onkami za∏ogi szczególnie wyró˝nia∏ si´ III mechanik Eugenio Rodriguez
Sierra, przeniesiony z niszczyciela Sánchez
Barcáiztegui.
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Okr´t opuÊci∏ Wyspy Kanaryjskie oko∏o
10 maja by przybyç do Santa Isabel (Gwinea Hiszpaƒska) 25 czerwca. Czas przymusowej bezczynnoÊci w zamorskich koloniach komitet okr´towy wykorzysta∏ z powodzeniem na propagand´ wÊród za∏ogi
i tubylców. Miejscowym murzynom idee
Marksa i Lenina przypad∏y do serca. W tej
sytuacji lokalny genera∏ gubernator ˝àda∏
szybkiego opuszczenia kolonii przez „buntowniczy” krà˝ownik.
Poczàtek buntu w Hiszpanii aktywiÊci
komitetu okr´towego przyj´li z nieskrywanym oburzeniem, co dla dowódcy krà˝ownika by∏o wygodnym pretekstem do rozpocz´cia represji. Kmdr por. Matres wprowadzi∏ szereg sankcji przeciwko aktywistom
komitetu, szczególnie palaczom, a nawet
rozkaza∏ wszczàç przeciw nim proces sàdowy. Trzeba uczciwie powiedzieç, ˝e choç
za∏oga generalnie zachowa∏o formalnà lojalnoÊç wobec dowódcy i pozory dyscypliny, to jednak podobne ostre dzia∏ania nie
wywo∏a∏y wÊród niej szczególnego entuzjazmu. Faktyczna w∏adza na okr´cie od dawna ju˝ znajdowa∏a si´ w r´kach komitetu
okr´towego. I to komitet ∏àczy∏ si´ drogà
radiowà z w∏adzami, do których kierowa∏
liczne zapytania i w odpowiedzi otrzymywa∏ instrukcje. W tej sytuacji najlepszym
wariantem dzia∏ania by∏o oczekiwanie.
W dniu 21 lipca otrzymano d∏ugo oczekiwany rozkaz Ministerstwa Marynarki
Wojennej przejÊcia do Dakaru, gdzie dowódca mia∏ otrzymaç szczegó∏owà instrukcj´ powrotu do Hiszpanii. 23 lipca krà˝ownik opuÊci∏ Santa Isabel i 25 wszed∏ do Lagos. Tam przeprowadzono bunkrowanie
w´gla i 28 jednostka by∏a znów w morzu by
2 sierpnia wejÊç do Freetown.
WczeÊniej, gdy krà˝ownik znajdowa∏ si´
jeszcze w Santa Isabel, komitet okr´towy
poprosi∏ drogà radiowà o instrukcje na
czas powrotu. Otrzymana odpowiedê by∏a
krótka „UMRA — byç w gotowoÊci” —
i rzeczywiÊcie frankiÊci mieli daleko idàce
plany dotyczàce okr´tu. Dowództwo w Kadyksie opracowa∏o specjalnà instrukcj´ dla
kmdr por Matres dotyczàcà przy∏àczenia
si´ Méndez Núñez do nacjonalistów. Krà˝ownik mia∏ zawinàç do Las Palmas. RównoczeÊnie dowództwo tej bazy morskiej
mia∏o przygotowaç „spotkanie”. Wys∏any
jeszcze 29 lipca radiogram do dowódcy kanonierki Canlejas (stojàcej na kotwicy
w Las Palmas) nakazywa∏ „nawiàzanie
mo˝liwie szybkiego kontaktu z dowódcà
krà˝ownika z zachowaniem pe∏nej tajemnicy”, a nast´pnie porozumienie si´ z Kadyksem. Dla zachowania tajemnicy proponowano mi´dzy innymi korzystanie z portugalskiego kabla telegraficznego, ∏àczàcego metropoli´ z koloniami.

Problem polega∏ jednak na tym, ˝e informacje przekazaç mo˝na by∏o jedynie
w trakcie osobistego spotkania. Wierni radom „wujcia Lenina” o tym, ˝e w przypadku rewolucji w pierwszej kolejnoÊci nale˝y
opanowaç poczt´, telefon i telegraf, aktywiÊci komitetu okr´towego szczególnà wag´ przywiàzywali wp∏ywom wÊród radiotelegrafistów i szyfrantów. Tak wi´c nawet
w przypadku przekazu instrukcji drogà radiowà w zaszyfrowanej formie komitet
zna∏yby jej treÊç, co mog∏o by jedynie sprowokowaç podj´cie „kroków odwetowych”
z jego strony. DoÊwiadczenie rewolucji
w Rosji uczy∏o, ˝e kroki te mog∏y byç bardzo krwawe.
Dowództwo w Kadyksie przeliczy∏o si´
w swych rachubach, w rezultacie czego
utraci∏o kontrol´ nad krà˝ownikiem. Zamiast bowiem kontaktowaç si´ osobiÊcie
z kmdr por Matres , rozpocz´∏o wysy∏anie
instrukcji ró˝nymi drogami, majàc nadziej´, ˝e któraÊ z nich dotrze do ràk dowódcy
Méndez Núñez.
Rankiem tego dnia, gdy krà˝ownik przyby∏ do Freetown na jego pok∏adzie pojawi∏
si´ pe∏nomocnik S∏u˝by Zaopatrzenia W´glowego, który g∏oÊno zakomunikowa∏ dowódcy, ˝e na brzegu oczekuje go poufny telegram z Las Palmas (a wszyscy wiedzieli,
˝e to miasto by∏o twierdzà frankistów) który zostanie dor´czony bezpoÊrednio do jego ràk. W mieÊcie Matres rzeczywiÊcie
otrzyma∏ telegram z Kadyksu w którym informowano o sytuacji na pó∏wyspie i polecano kierowaç si´ do Las Palmas. Matres
zachowa∏ te informacje w tajemnicy i 3
sierpnia krà˝ownik wyszed∏ do Dakaru.
Jednak tajemnica by∏a pozorna, bowiem
plany buntowników od dawna by∏y znane
w Ministerstwie Marynarki Wojennej.
Z tej przyczyny gdy Méndez Núñez 5 sierpnia osiàgnà∏ Dakar, czeka∏ tam na niego
rozkaz Ministerstwa by powróci∏ do Fernando Po w celu uzupe∏nienia mazutu, w´gla i innych zapasów tak by mo˝liwe by∏
bezpoÊredni powrót do Hiszpanii bez koniecznoÊci postoju na Wyspach Kanaryjskich. Bunt niedawno dopiero si´ rozpoczà∏ i trzeba by∏o poczekaç na ostateczne
wyjaÊnienie si´ sytuacji na Kanarach w Tarifie, Ceucie i Melilli (w∏adze w Madrycie
nie wiedzia∏y czy sà one wierne rzàdowi czy
buntownikom). Rozkaz ten sta∏ si´ szybko
znany ca∏ej za∏odze okr´tu, co postawi∏o
dowódc´ w sytuacji bez wyjÊcia, bo jego
niewykonanie oznacza∏o, ˝e mo˝e zostaç
aresztowany przez komitet okr´towy.
7 sierpnia Méndez Núñez wszed∏ na wody Zatoki Gwinejskiej, a 11 osiàgnà∏ Santa
Isabel. W tym czasie na pok∏adzie przeprowadzono demokratyczne wybory nowego
dowództwa. Dodatkowo legitymizowa∏ to
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Radziecki doradca na Méndez Núñez kpt. lt (póê niej kpt. III rangi) N.N. Bykow, 1937 rok.
fot. „Leningradcy w Ispanii”

fakt, ˝e kmdr por. Matres zachorowa∏ na
malari´. W dniu 28 sierpnia w Santa Isabel
stary dowódca oficjalnie zda∏ komend´
krà˝ownika i genera∏owi gubernatorowi
przedstawiono nowe dowództwo okr´tu:
Méndez Núñez dowodzi∏ por. Angel Bona,
starszym oficerem i równoczeÊnie szefem
maszyn zosta∏ III mechanik Eugenio Rodriguez Sierra, zaÊ stanowisko g∏ównego
nawigatora objà∏ chorà˝y Guarch Rojano.
30 sierpnia wykonujàc rozkaz Ministerstwa Marynarki Wojennej krà˝ownik wyruszy∏ w drog´ powrotnà do Hiszpanii. Z postojem w Lagos, Méndez Núñez osiàgnà∏ 9
wrzeÊnia Dakar. Tam wszyscy ci, którzy nie
zgadzali si´ z politykà rzàdu, a wi´c i komitetu okr´towego dostali ostatnià szans´
zejÊcia na brzeg. 12 wrzeÊnia krà˝ownik
ponownie znalaz∏ si´ na morzu, a 21 w wyznaczonym punkcie spotka∏ si´ z niszczycielem Alcala Galiano, który bez k∏opotu
przeprowadzi∏ jednostk´ przez CieÊnin´
Gibraltarskà do Malagi, gdzie akurat g∏ówne si∏y floty republikaƒskiej przygotowywa∏y si´ do wyjÊcia w s∏ynny „Pó∏nocny
marsz”.
Oto jak opisuje spotkanie, jego naoczny
obserwator N.G. Kuzniecow: „W czasie
postoju w Maladze do portu wszed∏ by
przy∏àczyç si´ do floty republikaƒskiej krà˝ownik Méndez Núñez... Za∏oga krà˝ownika postanowi∏a przebiç si´ na Morze
Âródziemne i walczyç po stronie rzàdu republikaƒskiego. G∏oÊne „Vive la Republica” na wszystkich okr´tach by∏o nagrodà
dla dzielnej za∏ogi. Przy∏àczenie si´ krà-
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˝ownika podnios∏o duch bojowy za∏óg
okr´tów wychodzàcych wykonaç zadanie
na pó∏nocy”.
W tym samym dniu Méndez Núñez wyszed∏ do Kartageny, którà osiàgnà∏ 23
wrzeÊnia. Po kilku dniach nowym dowódcà
krà˝ownika wyznaczony zosta∏ por. Pedro
Prado Mendizabal.
Flota republikaƒska cierpia∏a na chroniczny brak oficerów i dlatego nierzadko
okr´tami, nawet pierwszej rangi, dowodzili porucznicy czy chorà˝owie. Rozkazami
Ministerstwa nadawano im kolejne i nie
tylko stopnie wojskowe, ale to nie rozwiàzywa∏o rzeczywistego problemu, po prostu
nowi dowódcy nie posiadali niezb´dnego
doÊwiadczenia. W tej z∏o˝onej sytuacji
wielkà pomoc republikaƒskiemu dowództwu udzieli∏ Zwiàzek Radziecki, kierujàc
licznych doÊwiadczonych oficerów na stanowiska „doradców” hiszpaƒskich dowódców. Ju˝ w listopadzie 1936 doradcà na
Méndez Núñez zosta∏ kpt-lt (pol. kpt.) I.N.
Bykow, dawny oficer artylerzysta z okr´tu
liniowego Marat. Jego doÊwiadczenie okaza∏o si´ nieocenionym dla podniesienia poziomu wyszkolenia bojowego za∏ogi krà˝ownika, szczególnie w poczàtkowym
okresie wojny.

Poczàtkowe operacje
wojny domowej
PrzejÊcie republikaƒskiej floty na pó∏noc
by∏o jednym z najwi´kszych b∏´dów strategicznych republikaƒskiego dowództwa.
Nie rozwiàza∏o to problemów Asturii,
ograniczajàc si´ jedynie do ostrza∏u pozycji
frankistów. Tym bardziej, ˝e sytuacja wymaga∏a zorganizowania ochrony transportów wojskowych z ZSRR. Dlatego ju˝ 13
paêdziernika rozpocz´to operacj´ powrotu
floty na Morze Âródziemne.
Pozostajàce w Kartagenie Méndez
Núñez, Churruca, Sánchez Barcáiztegui
i Alcala Galiano otrzyma∏y rozkaz zabezpieczenia przejÊcia si∏ g∏ównych przez CieÊnin´ Gibraltarskà, a nast´pnie przy∏àczenie si´ do nich w wyznaczonym punkcie. 18
paêdziernika okr´ty znalaz∏y si´ w CieÊninie, skàd przekazywa∏y eskadrze aktualne
informacje operacyjne o panujàcej sytuacji.
Zdaniem wielu przyczyni∏o si´ to do powodzenia ca∏ej operacji.
Sytuacja w dzia∏aniach na liniach komunikacyjnych na Morzu Âródziemnym zale˝a∏a od aktywnoÊci i rzutkoÊci zwalczajàcych si´ stron. Podstawowym zaj´ciem
Méndez Núñez w tym okresie by∏o pozostawanie w gotowoÊci, tak by na pierwszy
rozkaz móc wyjÊç w morze dla wsparcia si∏
republikaƒskich. Do koƒca listopada utrzyma∏a si´ takie patowe po∏o˝enie. Wszystko

zmieni∏o si´ 22 listopada. W tym dniu
g∏ówne si∏y republikaƒskie na czele z okr´tem liniowym Jaime I wysz∏y na zewn´trznà red´ Kartageny. Oko∏o godz. 09.50 w∏oski okr´t podwodny Torricelli odpali∏ z odleg∏oÊci 1 000 m dwie torpedy do krà˝ownika Miguel de Cervantes. Torpedy osiàgn´∏y cel wybuchajàc na Êródokr´ciu w rejonie
kominów. W rezultacie ataku zosta∏y zatopione przedzia∏ maszynowni oraz kot∏ownia No 3. Krà˝ownik skierowano do remontu. Problem polega∏ jednak na tym, ˝e
baza w Kartagenie nie by∏a przygotowana
do remontu tak du˝ych jednostek, trzeba
by∏o przebudowaç dok, brakowa∏o niezb´dnych materia∏ów. W zwiàzku z tym nikogo nie dziwi, ˝e doÊç elementarne
w koƒcu uszkodzenia usuwano ca∏e 1,5 roku (do 11 kwietnia 1938 r.). W okresie listopada — grudnia w∏oskie okr´ty podwodne jeszcze nie raz atakowa∏y republikaƒskie jednostki, Êwiadczyç o tym mo˝e
znaleziona na brzegu w dniu 24 grudnia
w∏oska torpeda oraz inna wy∏owiona przez
rybaków. Prawdopodobnie jednym z celów
takich ataków by∏ tak˝e Méndez Núñez,
ale na szcz´Êcie torpedy nie dosi´g∏y celu.
Eksplozja na Miguel de Cervantes mia∏a równie˝ inne daleko idàce konsekwencje
— Méndez Núñez zosta∏ okr´tem pierwszej linii. Na potwierdzenie tego okr´t
1 grudnia przy∏àczy∏ si´ do g∏ównych si∏ floty w Barcelonie. Kilka dni póêniej przeszed∏ do Valencii, gdzie w odwiedzi∏ go brytyjski admira∏.
W rezultacie szczegó∏owego Êledztwa
z udzia∏em radzieckich specjalistów uda∏o
ustaliç si´, ˝e do uszkodzenia Miguel de
Cervantes u˝yto torped w∏oskiej produkcji.
FrankiÊci w tym czasie nie dysponowali
okr´tami podwodnymi, wszystko wskazywa∏o wi´c na w∏oskà dywersj´. W dniu 19
grudnia republikaƒskie dowództwo postanowi∏o przeprowadziç „akcj´ odwetowà”,
ustalajàc dzi´ki pracy rozpoznania miejsce
dyslokacji w∏oskich okr´tów podwodnych.
W tym dniu o godz. 16.30 red´ Barcelony
opuÊci∏ Méndez Núñez wraz z niszczycielami Gravina i Sánchez Barcáiztegui. W rejsie eskadry uczestniczy∏ jako przedstawiciel g∏ównego sztabu morskiego, kierujàcego operacjà radziecki doradca morski Kiri∏∏o. Jednostki skierowa∏y si´ do wyspy
Majorka, gdzie wg danych rozpoznania
w porcie Soller mia∏y znajdowaç si´ w∏oskie okr´ty podwodne dzia∏ajàce u wybrze˝y Hiszpanii. Podchodzàc do portu oko∏o
godz. 22.30 Sánchez Barcáiztegui wystrzeli∏ w jego kierunku 26 pocisków. Krà˝ownik z drugim niszczycielem pozostawa∏
w dozorze, ubezpieczajàc przed niespodziankami od strony morza (gdzieÊ w pobli˝u znajdowa∏y si´ bowiem 3 krà˝owniki
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frankistów). O ile nie liczyç, ˝e ostrza∏ spowodowa∏ co najwy˝ej szkody moralne, to
operacja zakoƒczy∏a si´ powodzeniem. 20
grudnia Méndez Núñez wszed∏ do Tarragony, Sánchez Barcáiztegui skierowa∏ si´
do Barcelony a Gravina do Rosas.
Pierwszà operacjà krà˝ownika w nowym
1937 roku by∏o eskortowanie w dniach 8-12
stycznia statku handlowego Tramontana.
Do wykonania tego zadania zaanga˝owano
praktycznie niemal ca∏à flot´ republikaƒskà: krà˝owniki Libertad, Méndez Núñez
oraz niszczyciele Almirante Antequera,
Alcala Galiano, Lepanto, Sánchez Barcáiztegui, Almirante Valdés i Gravina.(rozkazy
floty nr 23, 24, 25). Wszystko to wyjaÊniç
mo˝na by∏o bardzo prosto — na pok∏adzie
Tramontana znajdowa∏ si´ ∏adunek z∏ota
— 315 skrzynek ka˝da o wadze 65,5 kg.
Flota bezpiecznie przeprowadzi∏a transportowiec z Kartageny do Barcelony i dalej do
Marsylii. Niestety operacja ta sta∏a si´ powodem kolejnej szumnej kampanii w profaszystowskiej prasie, która stara∏a si´ zdyskredytowaç republikaƒskie w∏adze jako
grabie˝ców narodowego majàtku.
W poczàtkach 1937 frankiÊci rozpocz´li
du˝e natarcie na kierunku po∏udniowym.
Gdy w dniu 15 stycznia pad∏ San Pedro de
Alcantara, sta∏o si´ jasnym, ˝e nie jest to
zwyk∏e taktyczne dzia∏anie, lecz powa˝na
operacja skierowana przeciwko Maladze,
wobec czego dowództwo wojsk làdowych
poprosi∏o o wsparcie floty. Republikaƒskie
lotnictwo próbowa∏o tak˝e atakowaç okr´ty buntowników, nie odnoszàc jednak ˝adnych sukcesów. Jedynym sukcesem by∏o
rozpoznanie z powietrza trzeciego krà˝ownika buntowników Baleares, wskazujàcy
na fakt, ˝e nacjonaliÊci zdo∏ali ukoƒczyç jego budow´. Trzeba jednak sprawiedliwie
powiedzieç, ˝e Baleares uczestniczy∏ w tej
operacji bez pe∏nej artylerii g∏ównego kalibru. Nie mia∏o to wi´kszego znaczenia, bowiem oznacza∏o, ˝e frankiÊci zdo∏ali uzyskaç przewag´ na morzu i teraz to republikanie musieli mieç si´ na bacznoÊci.
Jeszcze w dniu 14 stycznia w czasie przeprowadzania przez I Flotyll´ Niszczycieli
transportowca Darro, dowództwo si∏ rzàdowych wys∏a∏o w morz´ dla przykrycia
operacji swoje podstawowe si∏y — krà˝owniki Libertad i Méndez Núñez wraz z niszczycielami Almirante Antequera, Alcala
Galiano i Sánchez Barcáiztegui. Ich zadaniem by∏o „przeprowadzenie patrolu na
Morzu Âródziemnym w dniach 14, 15 i 16
(rozkaz Nr 27). Po zakoƒczeniu eskortowania transportowca zamierzano w nocy
z 16 na 17 przeprowadziç nocny atak na
krà˝owniki frankistów, do którego jednak
z uwagi na pogorszenie si´ pogody nie dosz∏o i zespó∏ powróci∏ do bazy.
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17 stycznia pad∏a Marbella, dzi´ki czemu przeciwnik wyszed∏ prawie na obrze˝a
Malagi. W dniu 20 stycznia republikaƒska
flota przeprowadzi∏a jeszcze jednà operacj´ w celu wsparcia bohaterskich obroƒców
Malagi. W tym dniu w morze wysz∏y Libertad, Méndez Núñez, Almirante Antequera, Alcala Galiano, Lepanto i Sánchez
Barcáiztegui, które zgodnie z rozkazem Nr
31 mia∏y „patrolowaç w po∏udniowej cz´Êci
Morza Âródziemnego, a w razie spotkania
z przeciwnikiem rozbiç jego si∏y” W rzeczywistoÊci flota mia∏a znowu zabezpieczyç
operacj´ niszczycieli. Tym razem Siscar,
Almirante Valdés i Gravina przeprowadzi∏y rajd w zachodniej cz´Êci Morza Âródziemnego, ostrzeliwujàc Estepona, na którà spad∏y 62 pociski.
W tym czasie buntownicy pragnàc przerwaç nawet takie lokalne dzia∏ania floty republikaƒskiej, przerzucili 3 swoje krà˝owniki w rejon mi´dzy Kartagenà a Malagà.
Choç na 24 stycznia republikanie planowali kolejnà operacj´, w której dla zrównowa˝enia frankistowskich krà˝owników mia∏
uczestniczyç Jaime I, krà˝owniki i 8-9 niszczycieli, to jednak z akcji trzeba by∏o zrezygnowaç z uwagi na wzmo˝onà aktywnoÊç
w∏oskich okr´tów podwodnych.
W poczàtkach lutego sytuacja w rejonie
Malagi sta∏a si´ krytycznà. W nocy z 4 na 5
lutego republikaƒskie dowództwo postanowi∏o przeprowadziç akcj´, celem której
mia∏y byç okr´ty buntowników. Oko∏o
14.00 4 lutego w morze wysz∏y Almirante
Antequera, Alcala Galiano, Lepanto i Sánchez Barcáiztegui, których zadaniem by∏a
„obserwacja znajdujàcego si´ pod kontrolà
rzàdu wybrze˝a z równoczesnym atakowanie m i niszczeniem wszystkich napotkanych okr´tów przeciwnika” (rozkaz Nr 35).
Jako wsparcie przydzielono krà˝owniki Libertad, Méndez Núñez i niszczyciele Escano, Almirante Valdés, Gravina i Siscar
których zadanie polega∏o na „rozbijaniu
nieprzyjaciela w przypadku jego napotkania oraz zabezpieczaniu odwrotu I Flotylli
Niszczycieli po nocnym ataku na krà˝owniki przeciwnika” (rozkaz Nr 36). I tym razem jednak operacja nie przynios∏a zamierzonego rezultatu. W rejonie przylàdka
Gata I Flotylla Niszczycieli napotka∏a w∏oskie krà˝owniki Muzio Attendolo i Luigi
Cadorna, które natychmiast przekaza∏y
otwartym tekstem informacje o republikaƒskich niszczycielach na morzu, co spowodowa∏o przerwanie ca∏ej operacji.
Ostatnià operacj´ tego typu republikanie planowali na 7 lutego. W tym dniu Libertad, Méndez Núñez, Lepanto, Alcala
Galiano i Sánchez Barcáiztegui znowu wysz∏y w morze dla dalekiego ubezpieczenia
majàcych wyjÊç nazajutrz w rejon CieÊniny

jednostek I Flotylli Niszczycieli. Po drodze
eskadra mia∏a poszukiwaç i atakowaç krà˝owniki przeciwnika, które wg informacji
dowództwa wojsk làdowych ostrzeliwa∏y
Marbella i Motril (rozkaz Nr 38). Jednak
i ten wypad zakoƒczy∏ si´ bez rezultatu.
W po∏owie marca frankistowski krà˝ownik Baleares przeprowadzi∏ szereg akcji
przeciwko republikaƒskim wybrze˝om.
Celem tych akcji by∏o wykazanie opinii publicznej kto rzeczywiÊcie panuje na morzu,
a przy okazji utrudnienie rejsów transportowców z zaopatrzeniem dla republikanów. W jej toku ostrzelano szereg punktów
na wybrze˝u Levante. Republikanie przyj´li wyzwanie i 25 marca rozpocz´li operacj´, której celem by∏o „odszukanie i zaatakowanie nieprzyjacielskiego krà˝ownika”
(rozkazy Nr 75, 76). Wieczorem 25 z Kartageny wysz∏y niszczyciele Gravina, Almirante Miranda i Escano. Ich zadanie polega∏o na przeprowadzeniu operacyjnego
rozpoznania, przy czym 2 pierwsze skierowa∏y si´ do Mahon, a ostatni do Barcelony.
Rankiem nast´pnego dnia w odleg∏oÊci 40
Mm od przylàdka San Antonio na kursie
140° niszczyciele spotka∏y si´ z zespo∏em
g∏ównych si∏ eskadry w sk∏adzie: Libertad,
Méndez Núñez oraz II Flotylla Niszczycieli (Churruca,Alcala Galiano, Almirante
Valdés, Lepanto, Siscar i Sánchez Barcáiztegui).
W dniu 26 marca okr´ty mia∏y poszukiwaç przeciwnika mi´dzy Almerià a Oranem, w dniu nast´pnym do godz. 21.00
w trójkàcie Almeria-Alhucemas-Motril.
(rozkaz Nr 77). Planu jednak nie zrealizowano, bowiem 27 marca oko∏o godz. 10.00
eskadr´ wykry∏o lotnictwo frankistów.
Z uwagi na zagro˝enie ze strony bombowców dowódca eskadry postanowi∏ zmieniç
dalsze plany. Lepanto, Alcala Galiano
i Sánchez Barcáiztegui zosta∏y skierowane
do ostrzelania Malagi, zaÊ wezwany w tym
celu z bazy Lazaga do Motril, a Gravina
i Almirante Miranda punktów na Wyspach
Balearskich. Pozosta∏e jednostki bez przeszkód wróci∏y do bazy.

Bitwa ko∏o Przylàdka Palos
Choç podstawowym zadaniem floty republikaƒskiej by∏a ochrona transportów
morskich, to jednak w przerwach mi´dzy
kolejnymi konwojami, postanowiono przeprowadziç szereg akcji przeciwko okr´tom
i bazom przeciwnika. 13 kwietnia 1937 roku w Êcis∏ej tajemnicy dowództwo opracowa∏o du˝à operacj´ w celu ostrzelania Malagi. Re˝im tajemnicy by∏ bezprecedensowy jak na Hiszpani´ owych czasów. Przyk∏adowo na wychodzàcym w morze 17
kwietnia niszczycielu Almirante Miranda
plan dalszej operacji przekaza∏ Jose Corta-
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zar — specjalny emisariusz ministra marynarki wojennej, który przyby∏ dos∏ownie
w momencie odchodzenia okr´tu od nadbrze˝a.
Krótka po pó∏nocy 23 kwietnia rozpocz´∏o si´ wyjÊcie z Kartageny podstawowych si∏ floty : krà˝owników Libertad (pod
flagà dowódcy floty kmdr ppor Migeul Buiza), Méndez Núñez oraz 5 niszczycieli
(rozkaz Nr 95). Tak jak poprzednio pierwsze wysz∏y niszczyciele, których zadaniem
by∏o odp´dzenie dalej w morze okr´tów
podwodnych nieprzyjaciela, zabezpieczajàc w ten sposób bezpieczeƒstwo krà˝owników. Ukrywajàc swoje rzeczywiste zamiary
okr´ty wzi´∏y kurs na pó∏noc, a dopiero po
zapadni´ciu zmroku skierowa∏y si´ na po∏udnie. Dla wsparcia operacji, a faktycznie
podniesienia ducha za∏óg z Almerii do
eskadry mia∏ do∏àczyç okr´t liniowy Jaime I, którego eskortowa∏y wydzielone
z eskadry Almirante Miranda i Gravina.
Obie grupy po∏àczy∏y si´ 24 marca oko∏o
godz. 09.00 rano.
Ostrza∏ rejonu Motril-Torrox przeprowadzi∏y w szyku torowym Libertad, Jaime I i Méndez Núñez. Niektóre niszczyciele posz∏y dalej w kierunku Malagi aby
ostrzelaç znajdujàce si´ tam cele. Ich
W zadaniem w przypadku zauwa˝enia
przeciwnika by∏o Êciàgni´cie go pod lufy
g∏ównych si∏ eskadry.
Jednostki rozpocz´∏y ostrza∏ wybrze˝a
z dystansu oko∏o 50 kabli. Âwiadek tych wydarzeƒ A.P. ¸abudin pisa∏: „Wybuchy pocisków, zw∏aszcza du˝ego kalibru, by∏y dobrze widoczne...Celami by∏y baterie przeciwnika, urzàdzenia portowe, skupiska pojazdów na nadmorskiej drodze. Wkrótce
w Motril wybuch∏y powa˝ne po˝ary. Baterie przeciwnika z czasem umilk∏y” Jednym
z celów operacji by∏a likwidacja baterii

nadbrze˝nych, które dysponowa∏y w tym
rejonie dzia∏ami kal. 150 mm. Jedyna bateria tego kalibru otwar∏a ogieƒ z opóênieniem i prowadzi∏a go niemrawo, co oznacza∏o, ˝e akcja zosta∏a faktycznie przeprowadzona bez przeciwdzia∏ania ze strony
nieprzyjaciela. WidocznoÊç by∏a doskona∏a
i z pok∏adu okr´tów widoczny by∏ upadek
ka˝dego pocisku. Du˝e okr´ty odda∏y zaledwie po kilka salw nie chcàc traciç amunicji, ogieƒ niszczycieli by∏ zdecydowanie
bardziej masowy. Ogó∏em sàdzàc z raportów frankistów na miasto spad∏o ogó∏em
oko∏o 1 000 pocisków, których efekt by∏
bardzo problematyczny. Na brzegu wybuch∏o kilka po˝arów, nie zaobserwowano
jednak eksplozji sk∏adów amunicji.
Cz´Êç operacji przeprowadzona przez
niszczyciele okaza∏a si´ ca∏kiem nieudana,
choç jedynymi si∏ami, jakie frankiÊci mogli
przeciwstawiç by∏y bazujàce w Maladze
2 kutry torpedowe — Falange i Requete.
Tak opisuje „bój” niszczycieli z kutrami torpedowymi N.G. Kuzniecow, znajdujàcy si´
na pok∏adzie krà˝ownika Libertad. „Oko∏o
15.00 na horyzoncie pojawi∏y si´ wpierw dymy, a nast´pnie sylwetki naszych niszczycieli. Fale przed dziobem i za rufà wskazywa∏,
˝e Êpieszà si´ na spotkanie z eskadrà, jednak dlaczego nie by∏o jeszcze wiadomo...Wkrótce wszystko si´ wyjaÊni∏o. Kilka
kutrów torpedowych buntowników, trzymajàc si´ w odpowiedniej odleg∏oÊci, próbowa∏o zaatakowaç niszczyciele. Te ostatnie tylko z rzadka ostrzeliwa∏y kutry. Wówczas kutry oddala∏y si´, a niszczyciele podchodzi∏y bli˝ej brzegu by ostrzelaç Malag´.
Wtedy kutry ponownie rusza∏y do ataku,
a niszczyciele musia∏y zrezygnowaç z zamiaru ostrzelania bazy, przenoszàc ogieƒ
na kutry torpedowe. Po czym zabawa zaczyna∏a si´ od nowa. By∏a to swego rodzaju

Méndez Núñez w poczàtkowym okresie wojny domowej.
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fot. „Leningradcy w Ispanii”

zabawa „w kotka i myszk´”. Niszczyciele
dysponowa∏y wi´kszà pr´dkoÊci i nie bojàc
si´ jednostek torpedowych pokazywa∏y im
ruf´ uchodzàc w morze. Kutry torpedowe
nie ba∏y si´ niszczycieli i gdy te otwiera∏y
ogieƒ wycofywa∏y si´ do swojej bazy w Maladze”. Sàdzàc z raportów dowódców kutrów torpedowych, próbowa∏y one rzeczywiÊcie atakowaç niszczyciele torpedami
z dystansu 9 000 m, lecz bezskutecznie.
Pod wieczór eskadr´ zaatakowa∏o kilka
samolotów przeciwnika, wobec czego Buiza mimo nie wykonania zadania wyda∏
rozkaz powrotu do domu. Oko∏o godz.
16.00 eskadra wzi´∏a kurs na pó∏noc. Z nastaniem zmroku jednostki przyj´∏y szyk torowy, skracajàc odleg∏oÊci mi´dzy nimi.
Choç rezultaty operacji by∏y wi´cej ni˝
skromne, to jednak wÊród marynarzy panowa∏ bojowy nastrój. Wsz´dzie burzliwie
omawiano akcj´, wymieniano wra˝enia,
szacujàc straty buntowników.
Oko∏o godz. 20.00 na trawersie Almerii
od zespo∏u od∏àczy∏ si´ Jaime I z 2 niszczycielami. Teraz na czele kolumny szed∏ Libertad, a za nim Méndez Núñez, po czym
dalej niszczyciele na czele z Almirante Antequera.
Niepowodzenia jednak nie przesta∏y
przeÊladowaç republikaƒskiej eskadry.
G∏´bokà nocà przechodzàc ko∏o latarni
morskiej Sabinal, Jaime I wszed∏ na mielizn´. Stare wyposa˝enie nawigacyjne okr´tu pracowa∏o nie zadawalajàco, zaÊ sama
latarnia by∏a wygaszona. W rezultacie
przejÊcie pancernika prowadzono z pr´dkoÊcià 11 w´z∏ów (wyliczonà na podstawie
obrotów maszyn). Rzeczywista pr´dkoÊç
tymczasem wynosi∏a 10 w´z∏ów, tak ˝e
zwrot w kierunku Almerii wykonano zbyt
wczeÊnie. Ca∏à noc i ranek trwa∏y prace ratownicze i tylko wspólnymi si∏ami holowników portowych i niszczycieli uda∏o si´ Êciàgnàç okr´t liniowy na g∏´bokà wod´.
Po otrzymaniu informacji o awarii Jaime
I dowódca floty Migeul Buiz, przez pewien
czas zastanawia∏ si´ co robiç dalej. Problem komplikowa∏ dodatkowo fakt, ˝e radziecki doradca Niko∏aj Kuzniecow (dysponujàcy du˝o wi´kszym doÊwiadczeniem
dowódczym ni˝ Buiz, który do wybuchu
wojny domowej by∏ raptem kmdr ppor.) na
krótko przed otrzymaniem radiogramu
przeszed∏ na niszczyciele. Z jednej strony
wypada∏o zabezpieczyç bezbronny pancernik od strony morza, z drugiej jednak skupienie floty w Almerii Êciàgnàç mog∏o niechybnie uwag´ lotnictwa frankistów. Ostatecznie liczàc, ˝e frankistowskich krà˝owników nie ma na morzu, bo w przeciwnym
razie po tak szumnej akcji musia∏y by si´
one ujawniç, na mostku Libertad pojawi∏
si´ sygna∏ „IÊç do bazy”.
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Okaza∏o si´ jednak, ˝e republikaƒskie
dowództwo powa˝nie ryzykowa∏o, bowiem
krà˝owniki buntowników znajdowa∏y si´
jednak na morzu. Dok∏adnie o pó∏nocy
w odleg∏oÊci oko∏o 40-50 Mm od Kartageny eskadr´ republikaƒskà zauwa˝y∏ niemiecki krà˝ownik Leipzig. Informacje
o dok∏adnych wspó∏rz´dnych przeciwnika
dotar∏y natychmiast do dowódcy frankistowskiej eskadry kontradm. Moreno, który móg∏ skorygowaç swoje dalsze dzia∏ania.
Krà˝owniki buntowników Canarias i Baleares znajdowa∏y si´ w tym czasie w rejonie Valencii. Teraz w poszukiwaniu floty republikaƒskiej ruszy∏y one pe∏nà pr´dkoÊcià
w kierunku Kartageny. To czego obawiali
si´ republikanie, a na co liczyli frankiÊci
mog∏o si´ teraz spe∏niç, a mianowicie korzystajàc z przewagi zasi´gu artylerii ci
ostatni mogli nawiàzaç kontakt ogniowy na
dystansie uniemo˝liwiajàcym skutecznà
odpowiedê. (tak w∏aÊnie postàpili Japoƒczycy w boju z Admira∏em Uszakowem).
O 05.25 w szarówce przedÊwitu frankiÊci
zauwa˝yli 2 du˝e jednostki przeciwnika,
z których jednà rozpoznano jako Libertad.
Canarias i Baleares natychmiast wykona∏y
zwrot w lewo o 90° aby zbli˝yç si´ na optymalny dystans. Gdy dystans spad∏ do
12 000 m okr´ty wykona∏y kolejny zwrot
i przyj´∏y równoleg∏y kurs z zespo∏em republikaƒskim. Wszystko przebiega∏o jak na
çwiczeniach.
O godz. 06.50 Baleares otworzy∏ ogieƒ
do najbli˝szego niszczyciela. Oto jak opisuje minuty starcia, jego obserwator N.G.
Kuzniecow „Ramirez...poprosi∏ mnie na
kaw´ Ledwie zdà˝yliÊmy zejÊç pod pok∏ad,
jak ktoÊ donoÊnym i pe∏nym trwogi g∏osem
krzyknà∏ „Aviones” zmuszajàc nas do powrotu na gór´. Wszyscy znajdujàcy si´ na
mostku bacznie obserwowali lornetkami
niebo, lecz ˝adnych samolotów nie by∏o
widaç. Niszczyciel Lepanto bombardujà
samoloty — powiedzia∏ sygnalista wskazujàc kierunek, gdzie znajdowa∏ si´ ten okr´t
RzeczywiÊcie s∏upy wody podnosi∏y si´ wokó∏ niszczyciela, a dym z komina wskazywa∏, ˝e szed∏ pe∏nà pr´dkoÊcià. Samolotów
nieprzyjaciela nie by∏o jednak widaç. Poza
tym wysokie s∏upy wody wznosi∏y si´
w bezpoÊrednim sàsiedztwie niszczyciela.
W koƒcu rozumiemy, to nie samoloty, lecz
strzelajàce okr´ty, które znajdujà si´
gdzieÊ na morzu poza zasi´giem naszej widocznoÊci ”.
Republikaƒska eskadra zwi´kszy∏a pr´dkoÊç i ruszy∏a w kierunku przeciwnika.
Krà˝owniki wysz∏y do przodu, zaÊ niszczyciele zupe∏nie nie wiedzàc co robiç, zacz´∏y
wykonywaç niebezpieczne manewry, przecinajàc wzajemnie swoje kursy. Widzàc, ˝e
republikanie poszli na zbli˝enie, po 6 mi-
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Pierwsza bitwa ko∏o przylàdka Palos.

nutach od poczàtku starcia Baleares przerwa∏ ogieƒ, wykona∏ zwrot w lewo i wzià∏
kurs na pó∏noc, tak by utrzymaç dystans.
Republikanie podeszli nieco w kierunku
frankistów, jednak wobec nie odnalezienia
ich okr´tów wzi´li kurs na baz´. Choç Kuzniecow stwierdza, ˝e niszczyciele nie przeprowadzi∏y ataków torpedowych, to w raporcie dowódcy floty skierowanym do Ministerstwa Marynarki, poinformowano
o „wystrzeleniu 4 torped z du˝ej odleg∏oÊci”. Raport z Baleares tak˝e wspomina, ˝e
Lepanto odda∏ w jego kierunku salw´ torpedowà. Trafienie z tak znacznej odleg∏oÊci
nawet do du˝ego celu, jakim by∏ ci´˝ki krà˝ownik okaza∏o si´ niemo˝liwym.
O godz. 07.19 frankistowskie krà˝owniki
skierowa∏y si´ na zachód i zwi´kszajàc
pr´dkoÊç do 30 w´z∏ów ruszy∏y na zbli˝enie
z przeciwnikiem. Teraz ich celem sta∏ si´
niszczyciel Sánchez Barcáiztegui, który wyruszy∏ z Almerii w pogoƒ za republikaƒskà
eskadrà. Eskadra wchodzi∏a ju˝ do portu,
gdy o godz. 08.07 zbli˝ywszy si´ na odleg∏oÊç 12 000 m do Sánchez Barcáiztegui
krà˝owniki otwar∏y ogieƒ.
Nie zdà˝ywszy nawet przycumowaç Buiza postanowi∏ ponownie doprowadziç do
zbli˝enia z przeciwnikiem. Libertad
i Méndez Núñez szybko ruszy∏y ku wyjÊciu
z portu. Poza tym Sánchez Barcáiztegui

rys. Niko∏aj W. Mitiuckow

wspaniale manewrowa∏, starajà si´ wyjÊç
ze strefy ostrza∏u. Raport dowódcy floty
tak opisuje ten moment „Wracajàcy do
bazy niszczyciel Sánchez Barcáiztegui zosta∏ w odleg∏oÊci 20 Mm od Kartageny zaatakowany przez krà˝owniki Canarias
i Baleares. Krà˝owniki otwar∏y ogieƒ z dystansu 12.000 m. Sánchez Barcáiztegui
przyjà∏ walk´ i w ciàgu 30 minut wystrzeli∏
w kierunku nieprzyjaciela 150 pocisków.
Flota, która wesz∏a ju˝ do portu, ponownie znalaz∏a si´ na morzu aby przegnaç
przeciwnika” Wspomnienia Kuzniecowa
z tych wydarzeƒ sà jednak bardziej emocjonalne „Przez kilka minut mogliÊmy obserwowaç, jak wokó∏ idàcego niszczyciela
wybucha∏y pociski i podnosi∏y si´ s∏upy
wody wy˝sze od kominów. Wszyscy rozumieliÊmy, ˝e wystarczy tylko jedno trafienie w „Sanchez”, by ostatecznie zatopiç
lub zmieniç okr´t w nieruchomy cel”.
W najtrudniejszym momencie otwar∏a
ogieƒ bateria nadbrze˝na kal. 381 mm zlokalizowana na przylàdku Cinesa. Teraz sytuacja odwróci∏a si´ i wystarczy∏o jedno
celne trafienie by zmieniç frankistowskie
krà˝owniki w nieruchomy cel. O godz.
08.26 przeciwnik przerwa∏ ogieƒ i z pe∏nà
pr´dkoÊcià opuÊci∏ sektor ostrza∏u artylerii
nadbrze˝nej. W pogoni za buntownikami
flota republikaƒska zapuÊci∏a si´ w morze
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na 30 Mm, jednak frankiÊci korzystajàc
z przewagi pr´dkoÊci nie podj´li walki.
Wkrótce potem do eskadry dotar∏a wiadomoÊç, ˝e Jaime I zszed∏ z mielizny bez
uszkodzeƒ i o w∏asnych si∏ach dotar∏ do Almerii. Tym samym sprawy przyj´∏y wreszcie korzystny obrót dla republikanów. Do
wieczora okr´ty bezpiecznie dotar∏y do
swych miejsc postoju w bazach, gdzie uzupe∏ni∏y paliwo, przygotowujàc si´ do kolejnych operacji. Tak zakoƒczy∏a si´ pierwsza
du˝a, jak na miary wojny domowej w Hiszpanii, bitwa morska. Przeciwnicy dzia∏ali
bardzo ostro˝nie, zatem i rezultaty by∏y
skromne. Tym nie mniej jednak za∏ogi obu
walczàcych stron pe∏ne by∏y entuzjazmu,
ka˝da z nich uwa˝a∏a akcj´ za swoje zwyci´stwo.

Kolejne operacje
Po starciu ko∏o przylàdka Palos, które
prasa rozdmucha∏a do poziomu najwi´kszej bitwy morskiej nasta∏y znowu dni powszednie. Na flocie spoczà∏ tradycyjny ju˝
obowiàzek zabezpieczenia ruchu transportowców z ∏adunkami wojskowymi.
W nocy 18 maja g∏ówne si∏y w sk∏adzie
Libertad, Méndez Núñez, Churrruca,
Alcala Galiano, Gravina, Escano i Almirante Miranda wysz∏y w morze. Ich zadaniem by∏o spotkanie w odleg∏oÊci 10 Mm
na pó∏noc od Algieru 2 statków handlowych, a nast´pnie bezpieczne przeprowaMéndez Núñez w 1937 roku.
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dzenie ich do Kartageny (rozkaz Nr 110).
Za suchymi sformu∏owaniami oficjalnych
dokumentów, kryje si´ jednak prawdziwy
˝ar operacji. Oto jak wspomina ten zwyk∏y
w koƒcu rejs, radziecki doradca W.L. Bogdenko, znajdujàcy si´ wówczas na pok∏adzie statku Cabo Palos. „Razem z kapitanem prze˝yliÊmy wspólnie niema∏o trudnych minut i godzin. Co minut´ podnosiliÊmy do oczu lornetki i z uporem wpatrywaliÊmy si´ w horyzont, zakryty jeszcze szarówkà przedÊwitu. Przechodzi jeszcze jakiÊ
czas i zauwa˝amy na horyzoncie na wprost
nas s∏upy dymu — jeden, dwa, potem ich
liczba roÊnie, trzy, cztery, razem osiem dymów. Mo˝na je teraz zobaczyç nawet nieuzbrojonym okiem. Jednak czyje to okr´ty? Mo˝e faszystów? Wiadomo, ˝e to okr´ty wojenne i idà kursem spotkaniowym.
Ju˝ widaç wyraênie ich sylwetki — 2 krà˝owniki i 6 niszczycieli. Ju˝ nie ma wàtpliwoÊci, Hiszpanie rozpoznajà krà˝ownik Libertad idàcy na czele. Okr´ty eskadry biorà nas pod ochron´: z lewa i prawa po 3
niszczyciele, a z ty∏ 2 groêne krà˝owniki.
Jest nam l˝ej i wzdychamy z ulgà. Pod takà
eskortà mo˝emy czuç si´ bezpiecznie”.
Rankiem 29 maja krà˝owniki wraz z flotyllà niszczycieli wychodzà w morze by
podjàç eskort´ transportowca Magallanes
„z wa˝nym ∏adunkiem ze wschodu” (rozkaz Nr 116). Sytuacj´ komplikowa∏ dodatkowo fakt, ˝e wczeÊniej W∏osi wypatrzyli

transportowiec w rejonie przylàdka Bon
w CieÊninie Tuniskiej. Aby odwróciç uwag´
przeciwnika, który rzuci∏ swoje si∏y na przechwycenie transportowca, eskadra mia∏a
ostrzelaç dowolny, zaj´ty przez buntowników punkt wybrze˝a, by tym samym odciàgnàç go od wyznaczonego punktu spotkania. Ostatecznie jako cel wybrano Ibize,
a na pok∏ad Magallanes przekazano informacj´ o koniecznoÊci zmiany dotychczasowego kursu i wspó∏rz´dne nowego punktu
spotkania.
Po zbli˝eniu si´ do wyspy 3 niszczyciele
od∏àczy∏y si´ od eskadry, podesz∏y do wyspy i odda∏y po 6 salw w kierunku urzàdzeƒ
portowych. Zgodnie z planem równoczeÊnie z ostrza∏em artyleryjskim, lotnictwo
mia∏o przeprowadziç nalot.
Ca∏kiem jednak niespodziewanie niszczyciele zauwa˝y∏y w zatoce okr´t wojenny,
który szybko rozpoznano jako niemiecki
Deutschland. O ile okr´ty mog∏y wykonaç
swoje zadanie nie zwracajàc uwagi Niemców, o tyle bombowce SB-2 (zwane przez
Hiszpanów „Katiuszami”), które przystàpi∏y do akcji nieco póêniej, nie mia∏y niestety doÊwiadczenia w rozpoznawaniu celów nawodnych. Zadanie skomplikowa∏o
dodatkowo to, ˝e jak wyjaÊniali republikaƒscy piloci Deutschland otworzy∏ ogieƒ
przeciwlotniczy. Bioràc „pancernik kieszonkowy” za krà˝ownik Canarias lotnicy
uzyskali nakrycie celu. Najwi´cej szkód
fot. zbiory Juan Luis Coello Lillo
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Bitwa ko∏o przylàdka Szirszal.

spowodowa∏a bomba, która przebi∏a pok∏ad niemieckiego okr´tu. W rezultacie jej
wybuchu zgin´∏o 23 ludzi, a dalszych 83 zosta∏o rannych (8 z nich zmar∏o póêniej
w wyniku odniesionych obra˝eƒ).
Ten nieszcz´Êliwy przypadek mia∏ szeroki oddêwi´k w prasie. Mimo wszystko republikaƒskie dowództwo uzyska∏o jeden pozytywny efekt, a mianowicie odwróci∏o uwag´
frankistów od Magallanes. O Êwicie 30 maja w odleg∏oÊci 10 Mm od Algieru jednostka bez k∏opotu spotka∏a si´ z eskadrà.
W.L. Bogdenko wspomina: „Radiotelegrafista zameldowa∏, ˝e mi´dzy hitlerowskimi okr´tami na Morzu Âródziemnym
prowadzone sà niekoƒczàce si´ rozmowy
radiowe. Wyczuwa∏o si´, ˝e zamierzajà oni
zrobiç coÊ niedobrego, jednak co, tego nikt
nie wiedzia∏. W nocy 31 maja ju˝ w pobli˝u
Kartageny niszczyciele eskortujàce z lewej
burty Magallanes odkry∏y zaciemnione sylwetki 4 okr´tów. Na niszczycielach natychmiast og∏oszono alarm bojowy i przekazano meldunek na Libertad. Wyrzutnie torpedowe zosta∏y skierowane na nierozpoznane jednostki, które mog∏y byç okr´tami
buntowników. Rozkazu do przeprowadzenia ataku torpedowego jednak nie wydano.
Na przechodzàcych obok jednostkach zauwa˝ono równie˝ naszà eskadr´, co nieco
je przep∏oszy∏o. Hitlerowski „pancernik
kieszonkowy” Scheer i 3 niszczyciele szybko podnios∏y bandery i oÊwietli∏y je reflektorami. Na naszych okr´tach dano „odbój
alarmu bojowego” i wyrzutnie torpedowe
wróci∏y do normalnego po∏o˝enia”.
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Zauwa˝one niemieckie jednostki zdà˝y∏y wezwaç frankistowskie lotnictwo i eskadra prze˝y∏a kilka nalotów. W czasie odpierania jednego z ataków artylerzyÊci krà˝ownika (trudno okreÊliç którego, ale
prawdopodobnie Libertad) zestrzelili samolot Savoia-81. W koƒcu, gdy eskadra
znalaz∏a si´ ju˝ w Kartagenie, myÊliwiec zestrzeli∏ jeszcze jeden bombowiec przeciwnika.
Incydent z Deutschland by∏ nie pierwszym i nie ostatnim skandalem z neutralnym okr´tem Komitetu ds. Nieinterwencji.
W∏aÊnie te wydarzenia znalaz∏y jednak najszerszy oddêwi´k w prasowej kampanii
skierowanej przeciwko w∏adzom republikaƒskim. W z∏o˝onej sytuacji dowództwo
postanowi∏o wykazaç ostro˝noÊç by ochroniç pozostajàce w s∏u˝bie 2 krà˝owniki
przed wszelkimi „niespodziankami” w rodzaju storpedowania przez nieznany okr´t
podwodny czy ostrzelanie przez nieznany
okr´t. Poza tym podstawowy ci´˝ar operacji bojowych w tym okresie przeniós∏ si´ na
pó∏noc do Asturii, tak ˝e po przeprowadzania operacji ca∏kowicie wystarcza∏y
niszczyciele, dzi´ki czemu oba krà˝owniki
pozostawa∏y w Kartagenie, gotowe w razie
potrzeby wyjÊç w morze dla wsparcia w∏asnych jednostek. Gdy Êwiatowa opinia
uspokoi∏a si´ co nieco, dowództwo postanowi∏o o prowadzeniu operacji z udzia∏em
krà˝owników.
W dniu 6 wrzeÊnia 1937 roku dowódca
floty Miguel Buiz wyszed∏ w morze ze swymi g∏ównymi si∏ami: krà˝ownikami Liber-

tad i Méndez Núñez oraz niszczycielami
Lepanto, Gravina, Almirante Valdés, Jorge Juan, Almirante Miranda, Escano i Almirante Antequera. Na czele szed∏ Libertad pod flagà g∏ównodowodzàcego, za nim
Méndez Núñez, z prawej strony 3 niszczyciele II Flotylli, a z lewej 3 I Flotylli. Siódmy niszczyciel zamyka∏ szyk idàc za Méndez Núñez.
Zadaniem operacji by∏o spotkanie rankiem o godz. 07.00 w dniu 7 wrzeÊnia w rejonie Algieru 4 p∏ynàcych ze ZSRR transportowców Aldecoa, Antonio Satrustegui,
Mar Blanco i Mar Caribe, a nast´pnie doprowadzenie ich do Kartageny (rozkaz Nr
142). Z powietrza operacj´ zabezpiecza∏y
„Katiusze”.
W tym samym dniu równie˝ krà˝ownik
Baleares pod dowództwem kmdr Manuel
de Vierna wyszed∏ z Kadyksu. Rankiem
nast´pnego dnia przeciwnicy spotkali si´.
Baleares znajdowa∏ si´ w wyjàtkowo niedogodnej pozycji taktycznej — mi´dzy g∏ównymi si∏ami konwoju a wybrze˝em.
W zwiàzku z tym republikaƒskie krà˝owniki pozostawi∏y eskort´ niszczycielom, a same obra∏y kurs bojowy.
Gdy przeciwnicy otwarli ogieƒ powsta∏a
unikalna sytuacja — Baleares skupi∏ ogieƒ
dzia∏ kal. 203 mm na Libertad , a baterii
kal. 120 mm na Méndez Núñez. Ta ostatnia z uwagi na znaczny dystans mia∏a wiele
niedolotów. Odleg∏oÊç by∏a zbyt du˝a równie˝ dla dzia∏ Méndez Núñez. Tym samym
bitwa przekszta∏ci∏a si´ w pojedynek. Dystans pojedynku zwi´kszy∏ si´ z 13 km do
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Druga bitwa ko∏o przylàdka Palos.

16 km, czego efektem by∏y nader skromne
rezultaty starcia. Sytuacj´ dodatkowo komplikowa∏ jeszcze fakt, ˝e za∏oga Baleares
sk∏adajàca si´ g∏ownie z rybaków, ˝o∏nierzy
i dawnych gimnazjalistów by∏a jeszcze niezgrana, a poza tym nie posiada∏a niezb´dnej praktyki i doÊwiadczenia.
Tym nie mniej przeciwnicy w tym starciu
strzelali z zadziwiajàcà celnoÊcià: frankiÊci
uzyskali nakrycie Libertad, 4 pociski trafi∏y
w niebezpiecznej odleg∏oÊci od burt na rufie krà˝ownika. Równie˝ i republikanie
zbli˝yli si´ na odleg∏oÊç 16 600 m i trzecià
salwà nakryli przeciwnika. Póêniej by∏y kolejne nakrycia i w koƒcu 2 pociski dosi´g∏y
celu. Jeden z nich wywo∏a∏ niebezpieczny
po˝ar w rejonie komór amunicyjnych pocisków kal. 120 mm, co spowodowa∏o koniecznoÊç wycofania si´ frankistów z walki.
W wyniku trafienia zgin´∏o 5 ludzi, a dalszych 21 zosta∏o rannych, w tym 8 ci´˝ko.
W czasie starcia pociski z Méndez Núñez,
choç w wi´kszoÊci by∏y niedolotami, odegra∏y swojà rol´, bowiem celowniczowie
z Libertad mogli ∏atwo rozró˝niç upadki
w∏asnych pocisków, dzi´ki czemu skutecznie korygowali ogieƒ.
Libertad przerwa∏ ogieƒ i wraz z Méndez Núñez powróci∏ do konwoju. Jednak
zupe∏nie nieoczekiwanie dla „ochrony”
transportowce wzi´∏y kurs na Algier, gdzie
si´ schroni∏y. Tym samym eskadra nie mog∏a odnaleêç na morzu powierzonych im
transportowców. Tymczasem uporawszy
si´ z po˝arem Baleares rozpoczà∏ ponownie szukaç przeciwnika. Za dnia, po niejed-
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nokrotnie utraconym kontakcie, przeciwnicy ponownie nawiàzywali bezskutecznà
wymian´ ognia. Ostatecznie Baleares przerwa∏ kontakt i rozpoczà∏ wspieraç Canarias, który opuÊci∏ Ceute. Frankistowskie
dowództwo liczy∏o, ˝e krà˝owniki zdo∏ajà
przechwyciç idàce do Kartageny bez eskorty transportowce. Jednak jak ju˝ wczeÊniej
wyjaÊniliÊmy, transportowce schroni∏y si´
w Algierze, tak ˝e poszukiwania spe∏z∏y na
niczym.
W koƒcu oko∏o godz. 17.30 oba frankistowskie krà˝owniki rozpocz´∏y starcie
z republikaƒskà eskadrà. Canarias skoncentrowa∏ ogieƒ na Libertad, a Baleares na
Méndez Núñez. „Morze wokó∏ nas kipia∏o
od pocisków i wydawa∏o si´, ˝e nie zdo∏amy uniknàç trafienia — wspomina naoczny
obserwator boju W.L. Bogdenko — Uratowa∏o nas tylko to, ˝e Canarias i Baleares
prowadzi∏y ogieƒ na skraju donoÊnoÊci
dzia∏, obawiajàc si´ ataku torpedowego
niszczycieli. Taka sytuacja nie mog∏a jednak trwaç zbyt d∏ugo, bowiem ka˝de, przypadkowe nawet trafienie grozi∏o utratà
mo˝liwoÊci poruszania si´ krà˝owników,
o ile nie czymÊ jeszcze gorszym”.
Na rozkaz Buizy krà˝owniki rozpocz´∏y
zygzakowaç, co utrudnia∏o obu stronom
prowadzenie ognia, a równoczeÊnie wezwano z Kartageny wsparcie lotnicze. Niestety „Katiusze” które przylecia∏y, zupe∏nie
nie mog∏y si´ rozeznaç w sytuacji i obawiajàc si´ pomylenia swoich jednostek z przeciwnikiem, wróci∏y do bazy nie przeprowadzajàc ˝adnego ataku. Po∏o˝enie republi-

kaƒskich krà˝owników by∏o na tyle powa˝ne, ˝e za∏ogi szykowa∏y si´ do ataku torpedowego. Widzàc zbli˝ajàce si´ niszczyciele
frankiÊci natychmiast przenieÊli na nie
ogieƒ artyleryjski, po czym szybko wycofali
si´ z walki.
W mi´dzyczasie nasta∏a noc i eskadra
widzàc bezcelowoÊç poszukiwaƒ transportowców w tych warunkach wzi´∏a kurs na
Kartagene.
Jesienià i zimà 1937 obie strony konfliktu zbiera∏y si∏y do dalszych dzia∏aƒ.
W grudniu 1937 roku rozpocz´∏o si´ silne
natarcie republikanów pod Teruelem, które odnios∏o jedynie sukcesy o znaczeniu
taktycznym. Na froncie walki wesz∏y w faz´
wojny pozycyjnej, co przenios∏o si´ tak˝e
na dzia∏ania floty. Jedynym wydarzeniem
tego okresu, w centrum którego znajdowa∏
si´ Méndez Núñez by∏ nalot w dniu 29
grudnia, gdy krà˝ownik zosta∏ trafiony
bombà lotniczà, nie powodujàcà na szcz´Êcie wi´kszych strat.
Aktywizacja dzia∏aƒ nastàpi∏a dopiero
w koƒcu lutego 1938 roku. Zwiàzane to by∏o ze zmianami w kierownictwie republikaƒskiej floty. Miguel Buiza przesta∏ pe∏niç
funkcj´ szefa Generalnego Sztabu Morskiego, a stanowisko to zajà∏ dowódca krà˝ownika Méndez Núñez komunista Pedro
Prado. Stanowisko dowódcy eskadry objà∏
awansowany na stopieƒ wiceadmira∏a
z kmdr ppor. Luis de Ubieto. Tymczasem
nowym dowódcà krà˝ownika Méndez
Núñez (etat kmdr por.) zosta∏ w dniu 14 lutego jako po ppor Jose Esteve Coll.
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Rankiem 5 marca na rozkaz nowego
dowódcy floty bazujàca w Portman flotylla
kutrów torpedowych L-11, L-21 i L-31
mia∏a przeprowadziç wypad na Palma. Dla
wsparcia operacji skierowano I Flotyll´
Niszczycieli dowodzonà przez por. Jose
Garcia Barreiro w sk∏adzie: Jorge Juan
(Ignacio Figueras), Escano (Luis Nunez
de Castro), Ulloa (Diego Maron Jordan)
i Almirante Valdés (Juan Oyarzabal Oruete)(rozkaz Nr 142). Dla zabezpieczenia
tych dzia∏aƒ wysz∏a w morze praktycznie
ca∏a flota republikaƒska: krà˝owniki Libertad (Eduardo Armada Sabau) i Méndez Núñez oraz II Flotylla Niszczycieli dowodzona przez por. Fernando Oliva Llamusi w sk∏adzie: Sánchez Barcáiztegui
(Alvaro Calderon Martinez), Almirante
Antequera (Ricardo Noval Ruiz), Lepanto (David Gasca Aznar), Gravina i Lazaga
(Ramon Guitart de Virto). G∏ówne si∏y
floty z pr´dkoÊcià 20 w´z∏ów wzi´∏y kurs
na pó∏nocny wschód od przylàdka Palos.
Z uwagi jednak na stan morza wyjÊcie kutrów torpedowych okaza∏o si´ niemo˝liwe,
tak ˝e do punktu spotkania si∏ floty repu-

blikaƒskiej dotar∏y jedynie niszczyciele
I Flotylli. Nie baczàc na zmian´ pierwotnych planów, Ubieto postanowi∏ pozostaç
na morzu, bowiem otrzyma∏ informacje
o jednostkach frankistów mi´dzy Formenterà a Kartagenà.
Bioràc kurs na Balery, Ubieto rozkaza∏
niszczycielom I Dywizjonu Almirante Valdés, Almirante Miranda i Alsedo by odesz∏y od eskadry na dalekie ubezpieczenie.
Krà˝owniki Libertad i Méndez Núñez
znajdowa∏y si´ w odleg∏oÊci kontaktu wzrokowego z niszczycielami II Dywizjonu Sánchez Barcáiztegui, Almirante Antequera
i Lepanto oraz z oddzielnà grupà niszczycieli , sk∏adajàcà si´ z Gravina i Lazaga.
Odleg∏oÊç mi´dzy ubezpieczeniem a jàdrem eskadry wynosi∏o oko∏o 5-10 Mm.
Si∏y rzàdowe nie wiedzia∏y, ˝e silny konwój nacjonalistów sk∏adajàcy si´ ze zmierzajàcych z W∏och statków handlowych
Umbe Mendi i Aizkori Mendi idàcy na po∏udnie ochrania∏y jedynie kanonierki Canalejas i Canovas del Castillo. Frankistowskie niszczyciele Velasco, Huesca i Terwul
zapewnia∏y swego rodzaju ekran ochronny,

Druga bitwa ko∏o przylàdka Palos — zatopienie Baleares.
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zaÊ krà˝owniki Canarias, Almirante Cervera i Baleares stanowi∏y dalekie ubezpieczenie konwoju.
Z uwagi na fakt, ˝e w tym rejonie
w styczniu — lutym dosz∏o do ataków
okr´tów podwodnych, wody wokó∏ Balerów stale patrolowa∏y jednostki Royal Navy. Z tego te˝ powodu, gdy 6 marca o godz.
00.36 jednostki II Dywizjonu rzàdowego
zauwa˝y∏y we mgle z odleg∏oÊci 1,5 Mm
nadbudówki Baleares, uznano jà brytyjski
okr´t. Z niszczycieli przekazano sygna∏,
zgodny z ksià˝kà sygna∏ów u˝ywanych od
poczàtku wojny domowej. Sygna∏ zauwa˝ono na mostku Libertad. Ubieto nakaza∏
natychmiast przystàpiç do ataku torpedowego, w tym czasie odleg∏oÊç mi´dzy eskadrami nie przekracza∏a 3 000 m. Choç
chmury przykrywa∏y ksi´˝yc widocznoÊç
by∏a doskona∏a. Krà˝owniki nacjonalistów
do tego czasu sz∏y bez eskorty niszczycieli
(te od∏àczy∏y si´ z nastaniem ciemnoÊci),
tak ˝e dla Sánchez Barcáiztegui atak odbywa∏ si´ jak na çwiczeniach. Jednak obie wystrzelone torpedy chybi∏y celu. Chcàc wyjÊç
z kontaktu bojowego z II Dywizjonem, narys. Niko∏aj W. Mitiuckow
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cjonalistyczny kontradm. de Vierna, rozkaza∏ zwrot na pó∏nocny wschód, nie wiedzàc,
˝e obiera kurs na I Dywizjon niszczycieli si∏
rzàdowych, a tym samym wpakowa∏ si´
w zastawionà przez Ubieto pu∏apk´. Po
ataku torpedowym II Dywizjon utraci∏
kontakt z krà˝ownikami. W nocy oko∏o
godz. 02.00 krà˝owniki frankistów odkry∏y
I Dywizjon i aby uniknàç kontaktu z nim
obra∏y kurs 180°. Idàc kontr kursami krà˝owniki i II Dywizjon niszczycieli spotka∏y
si´ 6 marca o godz. 02.16. Niemal równoczeÊnie krà˝owniki nacjonalistów zosta∏y
zauwa˝one w odleg∏oÊci oko∏o 5 000 m od
lewej burty Libertad. Krà˝owniki rozpocz´∏y pojedynek artyleryjski, wykorzystujàc
pociski oÊwietlajàce na spadochronach.
Krà˝owniki rzàdowe Libertad i Méndez
Núñez odpowiedzia∏y ogniem, korzystajàc
jednak z reflektorów. Gdy tylko rozpocz´∏a si´ wymiana ognia Ubieto rozkaza∏ niszczycielom przeprowadzenie ataku torpedowego. Z uwagi na s∏abe przygotowanie
do prowadzenia nocnego boju, ˝adna ze
stron nie uzyska∏a trafieƒ. W czasie pojedynku ogniowego okr´ty de Vierna znajdowa∏y si´ mi´dzy rzàdowymi krà˝ownikami z lewej burty a II Dywizjonem z prawej.
Ca∏a uwaga na Canarias, Almirante Cervera i Baleares skupiona by∏a na rzàdowych
krà˝ownikach (z lewej burty) i zapewne
dlatego nie zauwa˝ono II Dywizjonu z odleg∏oÊci 2 000 m
Sánchez Barcáiztegui wystrzeli∏ 4, Almirante Antequera 5 i Lepanto 3 torpedy
w kierunku krà˝owników. O godz. 02.20
w Baleares trafi∏y jednoczeÊnie 2 lub 3 torpedy (prawdopodobnie z Lepanto) i z wie˝y „B” wystrzeli∏ s∏up p∏omieni, który momentalnie oÊlepi∏ celowniczych obu stron.
Wykorzystujàc powsta∏e zamieszanie frankistowskie krà˝owniki poÊpiesznie opuÊci∏y pole walki, a republikanie nie próbowali ich wi´cej poszukiwaç. Ubieto wzià∏ kurs
na baz´ i 6 marca o godz. 07.00 wszed∏ do
Kartageny.
Pozosta∏y na miejscu Baleares z powiewajàcà flaga kontradmira∏a wkrótce poszed∏ na dno. De Vierna i wi´kszoÊç jego
sztabu podzielili los okr´tu. Zatopienie
krà˝ownika by∏o najwi´kszym zwyci´stwem floty republikaƒskiej w czasie wojny.
Analizujàc t´ operacj´ S.G. Sapo˝nikow, w czasie wojny g∏ówny doradca przy
Morskim Sztabie Generalnym, zauwa˝y∏:
„By∏o to wspania∏e zwyci´stwo floty republikaƒskiej. Mo˝na by jednak osiàgnàç
wi´cej, gdyby dowodzàcy rzuci∏ do ataku
pozosta∏e niszczyciele i wezwa∏ szybciej
lotnictwo. Równie˝ nie wykorzystano
w przysz∏oÊci moralnej przewagi floty republikaƒskiej i jej potencjalnych mo˝liwoÊci do aktywnych dzia∏aƒ. Flota ukry∏a si´
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w bazach i ograniczy∏a si´ jedynie do pojedynczych wyjÊç niszczycieli i okr´tów podwodnych”.
Szereg innych autorów równie˝ krytykuje republikanów za ich pasywnoÊç i brak
inicjatywy w niszczeniu du˝ych okr´tów
przeciwnika. No nim zaczniemy krytykowaç rzàdowe dowództwo warto by wspomnieç o specyfice tej wojny. Ca∏a sprawa
w tym, ˝e flota Hiszpanii by∏a niewielka
i praktycznie wszyscy oficerowie i marynarze znali si´ wzajemnie, albo razem p∏ywali, albo razem uczyli si´. Praktycznie wszyscy znali tak okr´ty swoje jak i przeciwnika. Póêniej gdy wybuch∏a wojna, obie strony stara∏y si´ nie niszczyç si∏ przeciwnika,
a o ile to mo˝liwe jedynie je uszkodziç, tak
by zachowaç drogi sobie okr´t dla floty
przysz∏ej zjednoczonej Hiszpanii.
Najnowsze, ci´˝kie krà˝owniki by∏y
chlubà Hiszpanów i to bez wzgl´du na prezentowane poglàdy polityczne.
W∏aÊnie dlatego zatopienie Baleares
przez wielu oficerów i marynarzy floty republikaƒskiej uwa˝ane by∏o co najwy˝ej za
przykre nieporozumienie. Tak sàdzàc ze
s∏ów wspomnianego ju˝ Sapo˝nikowa,
w rozmowie z nim Ubieto zauwa˝y∏ „Wam
∏atwo rozsàdzaç o podniesieniu aktywnoÊci floty. W przypadku kl´ski republiki wy
wrócicie do Zwiàzku Radzieckiego, a ja
b´d´ odpowiada∏ przed Franco za zatopienie Baleares”.
Nie ma wi´c niczego dziwnego w tym,
˝e nawet po otrzymaniu wsparcia w postaci powrotu do s∏u˝by w dniu 11 kwietnia
krà˝ownika Miguel de Cervantes, republikanie po prostu okazali si´ psychicznie
niegotowi do ostatecznego zniszczenia
floty buntowników. Podstawowym zadaniem floty pozosta∏a nadal ochrona transportów.
Wszystkie wspomniane wy˝ej kwestie
wywar∏y wp∏yw na dalszà biografi´ Méndez Núñez. okr´t praktycznie wypad∏
z dalszych dzia∏aƒ bojowych i bodaj jego
ostatnim powa˝nym „zadaniem” by∏a kolejna operacja przeprowadzenia transportowców w koƒcu maja. W tym celu wysz∏y
w morze krà˝owniki Miguel de Cervantes
i Méndez Núñez oraz niszczyciele Jorge
Juan, Ulloa, Lepanto, Almirante Antequera i Sánchez Barcáiztegui (plan operacji
Nr 153).
W dniu 20 sierpnia po zakoƒczeniu prac
remontowych w Hawrze próbowa∏ przebiç
si´ na Morze Âródziemne niszczyciel Jose
Luis Diaz. Dla zabezpieczenia powrotu republikaƒskie kierownictwo planowa∏o
przeprowadziç operacj´ z udzia∏em g∏ównych si∏ floty. W tym celu krà˝ownik Méndez Núñez wraz z flotyllà niszczycieli wyszed∏ w morze (rozkaz Nr 197). Wszystko

zakoƒczy∏o si´ jednak niepowodzeniem,
na podejÊciu do Gibraltaru Jose Luis Diaz
natknà∏ si´ na krà˝ownik Canarias i w czasie walki zosta∏ trafiony pociskiem kal.
203 mm, który spowodowa∏ powa˝ne
uszkodzenia w wewn´trznych przedzia∏ach. W tej sytuacji o Êwicie 27 sierpnia
niszczyciel musia∏ szukaç schronienia
w brytyjskim Gibraltarze, zaÊ dla Méndez
Núñez wyjÊcie w morze zakoƒczy∏o si´ jedynie szkolnym strzelaniem.
O Jose Luiz Diaz wspomniano ponownie w koƒcu grudnia, gdy jednostka zakoƒczy∏a kolejny remont. Jednak tym razem
operacj´ trzeba by∏o przygotowaç bardziej
gruntownie, bowiem w oczekiwaniu na
wyjÊcie niszczyciela frankiÊci wprowadzili
blokad´ Gibraltaru. Morski Sztab Generalny proponowa∏ przeprowadzenie niespodziewanego ataku na linie blokady si∏ami jednej flotylli, podczas gdy krà˝owniki
i druga flotylla mia∏y zapewniç dalekie
ubezpieczenie w odleg∏oÊci 30 Mm na
wschód od CieÊniny. W celu przygotowania si´ do operacji w dniu 21 grudnia Méndez Núñez wyszed∏ w morze dla przeprowadzenia próby maszyn. Pr´dkoÊç wynosi∏a 25 w´z∏ów, co ogranicza∏o by mo˝liwoÊci eskadry, wobec czego zrezygnowano
z wykorzystania krà˝ownika w tej operacji.
W dniu 27 grudnia o godz. 16.00 eskadra w sk∏adzie 2 krà˝owniki i 4 niszczyciele wysz∏a z Kartageny i przez ca∏à noc dy˝urowa∏a w rejonie mi´dzy Almerià a Kartagenà. Nie doczekawszy si´ niszczyciela
okr´ty musia∏y wróciç do bazy. Po powrocie do bazy okaza∏o si´, ˝e skraplacze pary
Miguel de Cervantes uleg∏y zasoleniu i bez
remontu jednostka nie b´dzie w stanie
osiàgnàç maksymalnej pr´dkoÊci. Gdy sytuacja operacyjna w dniu 29 grudnia wymaga∏a natychmiastowego wyjÊcia w morze, zabrano z sobà Méndez Núñez, jak ˝e
nie on jeden ogranicza∏ eskadr´ swà niskà
pr´dkoÊcià. Operacja ponownie zakoƒczy∏a si´ bez rezultatu, Jose Luis Diaz nie
zdo∏a∏ si´ przerwaç i zosta∏ internowany
w Gibraltarze. W tej sytuacji eskadra musia∏a zawróciç do Kartageny.
Wydarzenia na prze∏omie stycznia-lutego 1939 roku, sytuacja polityczna, natarcie
frankistów w Katalonii, szereg puczy obni˝y∏y i tak ju˝ niewysokà aktywnoÊç floty.
W morze wychodzi∏y przede wszystkim
niszczyciele i okr´ty podwodne, zatem nie
mo˝na odnotowaç niczego szczególnie
istotnego w biografii Méndez Núñez tego
okresu.
W dniu 4 marca 1939 w Kartagenie dosz∏o do antyrzàdowego puczu. Flota dzia∏aƒ tych nie popar∏a jednak „piàta kolumna” zdo∏a∏a opanowaç baterie nadbrze˝ne. Dzia∏a kal. 381 mm sta∏y si´ powa˝-
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Projekt przebudowy Méndez Núñez w wariancie krà˝ownika artyleryjskiego
nym argumentem w r´kach puczystów,
wobec czego dowództwo floty postanowi∏o wyprowadziç okr´ty w morze. Wraz
z Méndez Núñez wysz∏y krà˝owniki Libertad i Miguel de Cervantes, niszczyciele — Ulloa, Jorge Juan, Gravina, Escano,
Almirante Antequera,Almirante Miranda, Almirante Valdés i Lepanto, a tak˝e
okr´ty podwodne C-2 i C-4. Na pok∏adach jednostek znajdowa∏o si´ ponad 2
tys. cywilnych uciekinierów i ˝o∏nierzy
wojsk làdowych. Przez 2 dni okr´ty pozostawa∏y na morzu oczekujàc dalszego rozwoju wydarzeƒ. Jednak po otrzymaniu informacji o buncie w Madrycie i faktycznym ustanowieniu w∏adzy frankistów na
obszarze ca∏ej Hiszpanii, w dniu 7 marca
dowództwo eskadry postanowi∏o internowaç si´ w Bizercie.

S∏u˝ba w okresie powojennym
W dniu 25 marca frankiÊci zakoƒczyli
formowanie za∏óg dla jednostek floty swego dawnego przeciwnika, po czym skierowano do Tunisu 36 oficerów, 90 mechaników, 30 podoficerów, 200 palaczy i oko∏o
1 000 marynarzy. Wraz z nimi przyby∏o 11
przysz∏ych dowódców okr´tów, wÊród których znajdowa∏ si´ kmdr por Juan Cano
Manuel wyznaczony do obsadzenia Méndez Núñez. 2 kwietnia nowe za∏ogi przej´∏y jednostki i wkrótce wysz∏y w morze.
W dniu 5 kwietnia 1939 w sk∏adzie g∏ów-

nych sil dawnej floty republikaƒskiej Méndez Núñez ju˝ pod monarchistycznà banderà, wszed∏ do Kadyksu.
Stan w jakim znajdowa∏ si´ Méndez
Núñez po zakoƒczeniu wojny domowej by∏
nader kiepski. Jeszcze w meldunku z 2
stycznia 1937 roku informowano Morski
Sztab Generalny o z∏ym stanie si∏owni krà˝ownika, która uniemo˝liwia∏a w praktyce
rozwijanie pr´dkoÊci wy˝szej ni˝ 26 w´z∏ów. Jednak nie zrobiono nic by ten stan
poprawiç. Jak wspominajà uczestnicy
przejÊcia eskadry z kwietnia 1939 roku,
najwi´cej k∏opotów sprawia∏ w∏aÊnie Méndez Núñez, który mia∏ ciàgle problemy
z turbinami.
Po przyjÊciu do Kadyksu krà˝ownik postawiono na remont do stoczni Matagorda.
Zrujnowany wojnà kraj mia∏ jednak powa˝niejsze problemy ni˝ flota, wobec czego remont ograniczono do zwyk∏ego uporzàdkowania pomieszczeƒ si∏owni i oczyszczenia kot∏ów. Latem 1939 okr´t skierowano do El Ferrol, gdzie w koƒcu przystàpiono do gruntownej modernizacji.
Wpierw, jeszcze latem z krà˝ownika
usuni´to artyleri´ g∏ównego kalibru, która
wkrótce zasili∏a obron´ wybrze˝a. Ju˝
w paêdzierniku 1939 Morski Sztab Generalny otrzyma∏ dwa mo˝liwe warianty modernizacji starego okr´tu: na krà˝ownik
przeciwlotniczy i lekki krà˝ownik artyleryjski.

Swojà drogà na koniecznoÊç przezbrojenia okr´tu wskazywano ju˝ wczeÊniej, przyk∏adowo w meldunku ze stycznia 1937,
w którym proponowano zamontowanie na
pok∏adzie Méndez Núñez dzia∏a kal.
120 mm, identycznych jak na najnowszych
modelach niszczycielach, które pozwala∏y
prowadziç ogieƒ na dystansie do 19 000 m.
W wariancie krà˝ownika artyleryjskiego
proponowano po prostu postawienie na
pok∏adzie jednostki wie˝ analogicznych jak
na Almirante Cervera, które zapewnia∏y
maksymalny kàt podniesienia luf +35° zamiast dotychczasowych +15°. Proponowano równie˝ zdemontowanie kot∏ów opalanych w´glem i po∏àczenie przewodów dymnych w jeden komin. Jednak w dniu 30
kwietnia 1940 roku Morski Sztab Generalny podjà∏ ostatecznà decyzj´ o przebudowie Méndez Núñez w wariancie krà˝ownika przeciwlotniczego. Po gruntownym
przepracowaniu wszystkich planów i rysunków technicznych w czerwcu 1943 przystàpiono do prac na pok∏adzie krà˝ownika.
W tym okresie Hiszpani´ ∏àczy∏y z Niemcami silne wi´zi handlowe, stàd te˝ niemieckie doÊwiadczenie postanowiono wykorzystaç na hiszpaƒskiej ziemi. W szczególnoÊci sztab morski uzna∏ za nader interesujàcà idee ujednolicenie sylwetek du˝ych okr´tów nawodnych floty. Pozwala∏o
to unikni´cie trudnoÊci z identyfikacjà
okr´tów potencjalnego przeciwnika, a jak

Unikalna fotografia Méndez Núñez w trakcie prób odbiorczych po modernizacji, jednak bez zamontowanych wie˝ artylerii g∏ównej.
fot. zbiory Alejandro Anca Alamillo
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wykaza∏o doÊwiadczenie wojny Êwiatowej,
s∏u˝by brzegowe i lotnicy okreÊlali klas´
jednostek po liczbie kominów. Dlatego te˝
dwa pierwsze kominy zosta∏y po∏àczone
w jeden.
Korzystajàc z doÊwiadczenia budowy
i eksploatacji angielskich i amerykaƒskich
krà˝owników przeciwlotniczych, g∏ówny
kaliber odnowionego krà˝ownika stanowi∏o 8 pojedynczych dzia∏ kal. 120 mm. Choç
rocznik floty Jane’s z tego okresu okreÊla∏
maksymalny kàt podniesienia tych dzia∏ na
+90°, to w rzeczywistoÊci by∏ on ni˝szy i wynosi∏ +80°. Taki kàt by∏ w zupe∏noÊci wystarczajàcy, bowiem prawdopodobieƒstwo
pojawienia si´ celu bezpoÊrednio nad krà˝ownikiem, jak wskazywa∏o doÊwiadczenie
wojny, by∏o minimalne. SzeÊç wie˝ artyleryjskich umieszczono w osi symetrii okr´tu,
3 na dziobie i 3 na rufie. Pozosta∏e 2 wie˝e
znajdowa∏y si´ bli˝ej rufy na wysokoÊci stanowiska kierowania ogniem. Równie˝ nadbudówki przesz∏y gruntownà zmian´, na
dziobowej nadbudówce pojawi∏o si´ jeszcze
jedno stanowisko kierowania ogniem artyleryjskim.
Prace w si∏owni, choç mo˝e si´ to wydawaç dziwne, ograniczono jedynie do kapitalnego remontu, tak ˝e ostatecznie odnowiony krà˝ownik dysponowa∏ faktycznie takimi samymi maszynami, jakie zamontowano na nim w czasie budowy 30 lat wczeÊniej.
W roku 1948 odnowiony okr´t wszed∏ do
Kartageny, gdzie zosta∏ w∏àczony w sk∏ad
Dywizjonu Morza Âródziemnego. W nast´pnym dziesi´cioleciu Méndez Núñez
wzià∏ udzia∏ w niezliczonych çwiczeniach,
paradach i przeglàdach.
W roku 1957 gwa∏townie pogorszy∏a si´
sytuacja w Ifni, hiszpaƒskiej enklawie na zachodzie Maroka. Choç formalnie na terytorium kolonii zorganizowano tzw. „Armi´
wyzwolenia”, to faktycznie za wydarzenia-

mi kry∏y si´ w∏adze Maroka próbujàce przy∏àczyç ten skrawek ziemi do swego paƒstwa.
W koƒcu listopada miejscowi powstaƒcy
przy wsparciu Maroka podj´li wi´ksze wystàpienie zbrojne przeciwko kwaterujàcemu hiszpaƒskiemu garnizonowi. Pomoc
swoim wojskom w Ifni Hiszpanie mogli
udzieliç jedynie drogà morskà lub powietrznà. Ostatecznie do tej afrykaƒskiej
kolonii skierowano silnà eskadr´ sk∏adajàcà si´ z krà˝owników Canarias, Galicia
i Méndez Núñez. Towarzyszy∏y im dwie flotylle niszczycieli, stawiacze min i mniejsze
jednostki. Zgodnie z planami Sztabu Generalnego okr´ty mia∏y pe∏niç funkcj´ wsparcia ogniowego w czasie wysadzania desantów, a tak˝e chroniç wybrze˝e odcinajàc dostawy broni i wsparcia dla powstaƒców.
W poczàtkach grudnia, gdy nie by∏o ju˝
˝adnych wàtpliwoÊci co do „marokaƒskiego
Êladu” w ca∏ych wydarzeniach, eskadra
w sk∏adzie Canarias,Méndez Núñez, Almirante Miranda, Gravina, Escano i Jose Luis Diaz wykona∏a nieoczekiwanie dla przeciwnika przejÊcie na pó∏noc i w dniu 7 grudnia wesz∏a na red´ marokaƒskiego portu
Agadir. Pod lufami hiszpaƒskich dzia∏ przeciwnik okaza∏ si´ bardziej skory do rozmów
i Hiszpanom uda∏o si´ uzyskaç jego chwilowe ust´pstwa.
Choç wydarzenia w Afryce trwa∏y jeszcze
nie jeden rok, to jednak Méndez Núñez nie
wzià∏ ju˝ wi´cej udzia∏u w operacjach bojowych. W dniu 23 lutego 1963 roku okr´t
wycofano z czynnej s∏u˝by, a w grudniu
skreÊlono ze stanu floty. 15 stycznia 1964
odby∏ si´ publiczny przetarg na którym kad∏ub Méndez Núñez sprzedano za
14 115 492 pesety.

Ogólna ocena projektu
Przy ocenie projektu krà˝owników typu
Blas de Lezo nale˝y uwzgl´dniç, ˝e budo-

Mendez Nunez w po modernizacji jako krà˝ownik przeciwlotniczy.
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wano je na podstawie nieznacznie zmodyfikowanych planów z przed I wojny Êwiatowej, które nie pozwoli∏y uwzgl´dniç
w ca∏oÊci doÊwiadczeƒ Êwiatowego konfliktu. Niektóre modyfikacje do projektu
wnieÊli Anglicy, inne Hiszpanie, jednak
wi´kszoÊç z nich nie uwzgl´dnia∏a wszystkich potrzeb. Zrozumieli to doskonale
Hiszpanie, którzy budow´ drugiej pary
krà˝owników oparli na powojennym projekcie typu „E”.
Wraz z krà˝ownikiem Reina Victoria
Eugenia para jednostek typu Blas de Lezo stanowi∏a ca∏kiem jednorodny zespó∏.
Jednak ju˝ w poczàtkach lat trzydziestych
Méndez Núñez zosta∏ praktycznie „jedynakiem”. W tym miejscu trzeba znów
wspomnieç o specyfice hiszpaƒskiej sytuacji. W du˝ej flocie o takiej jednostce
szybko by zapomniano, a sam okr´t oddano na z∏om, jednak Hiszpanie nie mogli
pozwoliç sobie na taki luksus. Z tej te˝
przyczyny krà˝ownik odes∏ano na swego
rodzaju „zsy∏k´” w charakterze jednostki
flagowej okr´tu flagowego flotylli niszczycieli.
TrudnoÊci taktycznego wykorzystania
Méndez Núñez wzros∏y wielokrotnie
w czasie wojny domowej. Po storpedowaniu krà˝ownika Miguel de Cervantes, jednostka pozosta∏a faktycznie drugim okr´tem, który mo˝na by∏o przeciwstawiç
frankistowskim ci´˝kim krà˝ownikom.
W poczàtkowym okresie wojny domowej si∏ownia Méndez Núñez nie pozwala∏a rozwijaç pr´dkoÊci wi´kszej ni˝ 26 w´z∏ów, przy czym z czasem ta pr´dkoÊç jeszcze si´ obni˝a∏a, tak ˝e stanowi∏a hamulec
w czasie dzia∏aƒ szybszych jednostek.
Z drugiej strony na krà˝owniku zamontowano takie same dzia∏a jak na nowszych
Libertad i Miguel de Cervantes, tyle tylko
˝e z mniejszym kàtem podniesienia luf,
fot. zbiory Juan Luis Coello Lillo
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Méndez Núñez (1947)

a co zatem idzie i donoÊnoÊci. Z tego te˝
powodu zabierano Méndez Núñez wraz
z eskadrà na wszystkie wi´ksze akcje.
W czasie akcji po˝ytek z jednostki sprowadza∏ si´ do tego, ˝e skupia∏a ona na sobie cz´Êç ognia przeciwnika, który w innym przypadku skierowano by na pozosta∏e okr´ty zespo∏u.
Po zakoƒczeniu wojny domowej, w której flota hiszpaƒska ponios∏a straszliwe
straty, Méndez Núñez od razu sta∏ si´
piàtym, co do wartoÊci okr´tem Hiszpanii. Dzi´ki temu wizja przekazania go na
z∏om od∏o˝ona zosta∏a na nieokreÊlony
czas w przysz∏oÊci. O jakiej kasacji mo˝na
by∏o w ogóle mówiç, skoro nawet jeszcze
starsza Reina Victoria Eugenia przesz∏a
generalnà modernizacj´. W rezultacie
w poczàtku lat czterdziestych poszukiwano mo˝liwych wariantów wykorzystania
tego ca∏kowicie ju˝ przestarza∏ego krà˝ownika.
Jednym z pierwszych wariantów by∏o
proste przezbrojenie krà˝ownika poprzez
zamontowanie wie˝ artyleryjskich takiego
typu jak zamontowane na Miguel de Cervantes. Prawdopodobnie by∏by to najtaƒszy, a zatem i najlepszy wariant „utylizacji”. Zamiast tego okr´t przebudowano
na krà˝ownik przeciwlotniczy. Trudno powiedzieç, co sk∏oni∏o hiszpaƒskie dowództwo do takiego kroku, zapewne panujàca
moda. W rezultacie powsta∏a „s∏absza”

wersja amerykaƒskiej Atlanta czy brytyjskiej Dido. Tymczasem te jednostki powsta∏y specjalnie dla wzmocnienia obrony
przeciwlotniczej lotniskowców, a Hiszpanie takich jednostek nie posiadali.
W efekcie jedynym zastosowaniem krà˝ownika przeciwlotniczego by∏ ostrza∏ pozycji marokaƒskich w pó∏nocnej Afryce,
czyli to co mog∏a przeprowadziç nawet
zwyczajna p∏ywajàca bateria.
Podsumowujàc wynik wieloletnich
„zmagaƒ” hiszpaƒskiej marynarki wojennej ze swoim krà˝ownikiem, mo˝na powiedzieç, ˝e jednostka by∏a bardzo podobna do drogiej zabawki, którà co prawda da si´ wyrzuciç, ale ˝al.
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Charakterystyka g∏ównych krà˝owników przeciwlotniczych

wypornoÊç standard (t)
wymiary (m)
si∏ownia (KM)
pr´dkoÊç (w´z∏y)
uzbrojenie (mm)

Atlanta
6 000
165 x 16,3 x 6,5
75 000
33
16 x 127
12 x 28
8 x 20
8 wt
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Dido
5 450
150 x 15,4 x 4,3
62 000
33
10 x 132
8 x 40
8 x 12,7
6 wt

Méndez Núñez
4680
140 x 14 x 4,4
45 000
29
8 x 120
10 x 37
8 x 20
6 wt
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Andreas Burdel (Niemcy)

W∏oskie kutr y torpedowe typu MAS
na jeziorze ¸adoga
MAS 526 na jeziorze ¸adoga. Uwag´ zwraca brak torped na pok∏adzie kutra.

Kto nie zna chorà˝ego Koskel´, bohatera powieÊci „Nieznany ˝o∏nierz” pióra Väinö
Linny, a kto by nie s∏ysza∏ o osobliwej podró˝y Lenina przebranego za palacza parowozu przez niemiecko-rosyjskà granic´? Marsza∏ek Mannerheim, naczelny dowódca
wojsk i prezydent w latach trzydziestych i czterdziestych. Urho Kekkonen, prezydent
paƒstwa w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych, architekt Konferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie (KBWE), zwanej te˝ Konferencjà Helsinskà.
Mowa jest o jednym z naszych sàsiadów w Pó∏nocnej Europie, Finlandii, nazywanej
przez swoich mieszkaƒców równie˝ Suomi.

Finlandia jako samodzielne paƒstwo mo˝e si´ pochwaliç raczej „m∏odà” historià.
Poczàtkowo by∏a szwedzkà, a od roku 1809
rosyjskà prowincjà. W dniu 6.12.1917 r. fiƒskie przedstawicielstwo narodowe tzw.
Landtag proklamowa∏o niepodleg∏oÊç Finlandii. W roku 1918 w kraju wybuch∏y bratobójcze walki. Gen. C.G. Mannerheim z niemieckà pomocà st∏umi∏ rewolucj´ komunistycznà w Finlandii. W dniou 21.06.1918 r.
Finlandia proklamowa∏a si´ republikà. Rosja Radziecka musia∏a w zawartym w Dorpacie (estoƒska nazwa Tartu, rosyjska od
1940 Jurjew, obecnie ponownie Tartu —
przyp. t∏um.) w dniu 14.10.1920 r. w traktacie pokojowym uznaç fiƒskà suwerennoÊç,
a Wschodniej Karelii zagwarantowaç autonomi´.
Na mocy podpisanego przez Niemcy
i ZSRR Paktu o Nieagresji i Wzajemnej Pomocy w sierpniu 1939 r. w w zasadzie na mo-
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cy tajnego protoko∏u (s∏ynny pakt Ribbentrop-Mo∏otow) Finlandia znalaz∏a si´ w strefie wp∏ywów Moskwy. Majàcy w tej cz´Êci
Europy wolnà r´k´ Zwiàzek Radziecki sprowokowa∏ wybuch tzw. „Wojny Zimowej”
(30.11.1939-12.03.1940). Pozostawiona sama sobie bez pomocy mocarstw zachodnich
oraz Szwecji i Niemiec Finlandia zmuszona
by∏a podpisaç w dniu 12.03.1940 r. zawieszenie broni, godzàc si´ na znaczne straty terytorialne. W wyniku przeprowadzonej na korzyÊç ZSRR „korekty granic” Rosjanie zaj´li Przesmyk Karelski, cz´Êç wschodniej Finlandii, pó∏nocnà cz´Êç jeziora ¸adoga oraz
pó∏wysep Hanko, w sumie 35 000 km2.
W dniu 26.06.1941 r. Finlandia przy∏àczy∏a si´ u boku hitlerowskich Niemiec do wojny ze Zwiàzkiem Radzieckim, zastrzegajàc
sobie prawo do prowadzenia samodzielnie
operacji wojskowych, jako „prowadzàce
wspólnà wojn´ paƒstwo” w swojej „wojnie

fot. zbiory Andreas Burdel

kontynuacyjnej”, jak to okreÊla∏a oficjalna
fiƒska terminologia.
Dotkliwe niepowodzenia militarne, upadek gospodarczy i prze∏amanie przez Armi´
Czerwonà Frontu Karelskiego zmusi∏o Finlandi´ ponownie do zawarcia w dniu
19.09.1944 ze Zwiàzkiem Radzieckim zawieszenia broni. Dzi´ki temu krokowi Finlandii uda∏o si´ zachowaç swojà niepodleg∏oÊç. W podpisanym w dniu 10.02.1947 r.
w Pary˝u traktacie pojowym Finlandia
uzna∏a ustalonà w roku 1940 granic´ paƒstwowà z ZSRR, odst´pujàc na jego rzecz
jeszcze Petsamo (dziesiejsza Pieczenga).
W niniejszym artykule zamierzam nieco
dok∏adniej zajàç si´ dzia∏aniami wojennymi
na wodach jeziora ¸adoga w okresie „wojny
kontynuacyjnej”.
Po tej sporej dawce historii dla odmiany
nieco informacji z dziedziny geografii.
Majàce powierzchni´ 17 700 km2 jezioro
¸adoga jest najwi´kszym naturalnym zbiornikiem s∏odkiej wody w Europie, bardzo bogatym w ryb´. Jego maksymalna g∏´bokoÊç
wynosi 225 m, a jego powierzchnia przez
prawie 120 dni w roku skuta jest lodem. ˚eglowne dop∏ywy jeziora ¸adoga to rzeka
Swir z jeziora Onega i rzeka Wo∏chow z jeziora Ilmen. Jedynym odp∏ywem jeziora ¸adoga jest rzeka Newa.
Zgodnie z postanowieniami uk∏adu pokojowego z Dorpatu, z roku 1920, na wo-
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dach jeziora ¸adoga stacjonowaç mog∏y
jednostki p∏ywajàce o maksymalnej wypornoÊci 100 ts uzbrojone w dzia∏a kal. 47 mm.
Stacjonujàca tam fiƒska flotylla (Seekompanie) wchodzi∏a w latach 1919-1939 w sk∏ad
rozlokowanego nad pó∏nocnym wybrze˝u
jeziora ¸adoga III regimentu artylerii nadbrze˝nej.
Na mocy podpisanego przez Finlandie
w roku 1940 w Moskwie traktatu pokojowego musia∏a si´ ona zrzec na rzecz ZSRR
wspomnianego wy˝ej obszaru. Jezioro ¸adoga sta∏o si´ radzieckim jeziorem wewn´trznym. Przedtem jednak Finowie zatopili swoje jednostki lub je po prostu porzucili. Latem 1941 r. kiedy fiƒskie jednostki ponownie stan´∏y nad brzegami jeziora nie zasta∏y tam ju˝ ˝adnych jednostek p∏ywajàcych. W dniu 8.09.1941 r. niemiecki Wehrmacht osiàgnà∏ w okolicy Szlisselburga po∏udniowy brzeg jeziora ¸adoga, odcinajàc
tym samym Leningrad (dzisiaj St. Petersburg) od po∏àczeƒ làdowych z resztà kraju.
Tzw. „droga ˝ycia”, przez którà zaopatrywano okrà˝ony Leningrad prowadzi∏a przez
jezioro ¸adoga. Latem na jednostkach ró˝nego typu (holowniki, barki itp.), a zimà kolumny samochodowe po zamarzni´tym jeziorze nieustannie dowozi∏y zaopatrzenie.
Do g∏ównych zadaƒ po∏àczonych, niemiecko-fiƒskich, si∏ nale˝a∏o przerwanie
∏àcznoÊci z obl´˝onym Leningradem, dlatego te˝ w sezonie nawigacyjnym zaistnia∏a
potrzeba stworzenia flotylli na wodach jeziora ¸adoga, która by dzia∏a∏a z baz znajdujàcych si´ w r´kach Finów (pó∏nocne wybrze˝e jeziora).
G∏ówny ci´˝ar dzia∏alnoÊci na jeziorze
w roku 1942 spoczywa∏ na barkach niemieckiej grupy „C” (dowódca por. mar. [Oberleutnant zur See] Johannes Reymann),
wchodzàcej w sk∏ad 31 Flotylli Tra∏owców
pod wowództwem komandora porucznika
(Fregattenkapitän) Hansa-Joachima von
Ramma, który dowoódzi∏ flotyllà od stycznia 1941 r. do wrzeÊnia 1944 r. Sama 31 Flotylla Tra∏owców utworzona zosta∏a we wrzeÊniu 1940 r., a rozwiàzano jà pod koniec
1947 r. W jej sk∏ad wchodzi∏y holenderskie
kutry rybackie, kilka niemieckich kutrów
tra∏owych (Räumboote), a w póêniejszym
okresie uzbrojone kutry KFK (Kriegsfischerkutter). Rdzeƒ niemiecko-fiƒskich si∏
nawodnych na jeziorze ¸adoga mia∏y jednak stanowiç nimieckie samobie˝ne promy
transportowe 1 (niemiecka nazwa Sie-

Mapka z trasà làdowà kutrów MAS
z La Spezia do Szczecina.
rys. Przemys∏aw Federowicz

belfähre — która pochodzi∏a od
nazwiska pu∏kownika Siebela,
cz∏owieka uzdolnionego techniczne i organizacyjnie. Wspomniane promy zosta∏y przez niego zaprojektowane pod kàtem
planowanej swego czasu inwazji
na Wyspy Brytyjskie — operacja
„Lew Morskie” — niem. „Seelöwe”. Pulkownik zamierza∏
w ten sposób przyjÊç z pomocà
Marynarce Wojennej [Kriegsmarine], która w tym czasie odczuwa∏a dotkliwy brak sprz´tu tego
typu). Ta pozostajàca pod rozkazami wspomnianego ju˝ pu∏kownika Siebela formacja zorganizowana zosta∏a pod nazwà „Einsatzstab Fähre Ost”, w skrócie
EFO (Sztab Operacyjny Formacji Promowej Wschód), a wspó∏dzia∏aç z nià mia∏ 12 Dywizjon
(Squadriglia) w∏oskich kutrów

Kutry torpedowe p∏ynà „po làdzie”. Tutaj przez Prze∏´cz Cisy (Passo della Cisa).
fot. zbiory Andreas Burdel
Problemem by∏ transport poprzez wàskie uliczki austriackiego Oberaudorfu. fot. zbiory Andreas Burdel

1. Wspomniane promy zbudowane by∏y na wzór katamaranu
(dwa po∏àczone wspólnym pok∏adem [platformà] pontony) o d∏ugoÊci 16,40 m, szerokoÊci 6,80 m (odst´p mi´dzy
pontonami) i zanurzeniu 0,60 m. Ich uzbrojenie sk∏ada∏o
si´ z jednego dzia∏a kal. 88 mm. Za∏og´ stanowi∏o 14 ludzi.
promy mog∏y przewoziç 35 ton ró˝nego materia∏u i zaopatrzenia. Przyp. t∏um. MJ — na podstawie Gröner E., Die
deutschen Kriegsschiffe 1815-1945, fortgeführt von. D.
Jung, M. Maass, Band 7, Koblenz 1990.

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 55 (5/2002)

41

II WOJNA ÂWIATOWA

Na pok∏adzie parowca Thielbeck w Szczecinie.

torpedowych typu MAS pod dowództwem
komandora porucznika (Capitano di corvetta) Bianchini.
W jaki sposób znaleêli si´ W∏osi na jeziorze ¸adoga i jakie odnieÊli na nim sukcesy?
W dniu 21.04.1942 r. w∏oskie Comando
Supremo przychyli∏o si´ do niemiecko-fiƒskich próÊb wys∏ania na front ∏adoski w∏oskiego dywizjonu stosunkowo ma∏ych kutrów torpedowych. Ich transport z uwagi na
Trasa z Helsinek na jezioro ¸adoga.
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fot. zbiory Andres Burdel

ich odpowiednie gabaryty mia∏ si´ odbyç po
cz´Êci droga làdowà. W∏oskie MAS-y mia∏y
n´kaç radzieckie linie komunikacyjne na jeziorze ¸adoga, po których zaopatrywano
okrà˝ony Leningrad. Wybór pad∏ na 12 Dywizjon w sk∏adzie MAS 526, 527, 528, 529,
który wespó∏ z 13 Dywizjonem (MAS 534,
535, 538, 539) oraz 14 Dywizjonem (MAS
530, 531, 532, 533) tworzy∏y 1 Flotyll´ MAS
z rejonem dzia∏ania w górnej cz´Êci Morza
rys. Przemys∏aw Federowicz

Tyrreƒskiego (Settore Alto Tirreno), operujàc w CieÊninie Sycylijskiej, a przede wszystkim przeciw brytyjskim konwojom dowo˝àcym zaopatrzenie na Malt´. Wdniu
24.04.1942 r. kutry 12 Dywizjonu skierowane zosta∏y do La Spezia, gdzie miano dokonaç ich przeglàdu technicznego oraz przygotowaç do transportu làdowego. Droga,
którà kutry mia∏y pokonaç p∏ynàc cz´Êciowo
„po làdzie” wynosi∏a 3 105 km. Zamierzano
je pokonaç w ciàgu 26 dni, z czego te˝ si´
wywiàzano, co W∏osi nie omieszkali z satysfakcjà podkreÊliç.
W dniu 25.05.1942 kutry rozpocz´∏y swój
nietypowy „rejs”, który wiód∏ przez:
25.05. La Spezia — Berceto (Prze∏´cz Cisy — 1 041 m n.p.m.),
26.05. Berceto — Réggio Emilia,
27.05. Réggio Emilia — Bolzano (Bozen),
28.05. Bolzano — Fortezza,
29.05. Fortezza — Brenner — Schwaz,
30.05. Schwaz — Oberaudorf,
01.06. Oberaudorf — Monachium,
02.06. Monachium — Köditz (Hof),
03.06. Köditz — Berlin,
04.06. Berlin — Szczecin (Stettin).
Od 30.05.1942 r. w Szczecinie oczekiwa∏
swoich jednostek personel 12 Dywizjonu (7
oficerów, 19 podoficerów, 63 ludzi zalogi).
W ciàgu dwóch nast´pnych dni, tzn. od
06.06. kutry zosta∏y za∏adowane na niemiecki parowiec Thielbeck, który obra∏ kurs na
Helsinki. Dalszy transport przebiega∏ nast´pujàco:
06.06 — wyjÊcie ze Szczecina,
09.06 — przybycie do Helsinek,
09-12.06 — przerwa w Helsinkach,
12-16.06 — w pojedynczych grupach na
holu z Helsinek do Wyborga. Stamtàd przez
kana∏ Saimaa i jezioro Saimaa kutry dotar∏y
do Puuksalami. Tam za pomocà prymitywnego wyciàgu jednostki za∏adowano na wagony kolejowe, które przetransportowa∏y je
do oddalonego o 30 km Lahdempohja na
jeziorem ¸adoga, gdzie kutry opuszczone
zosta∏y na wod´. Po ponownym zamontowaniu wszystkich zdj´tych na czas transportu cz´Êci wyposa˝enia i po odbyciu prób kutry skierowa∏y si´ do swojej bazy operacyjnej
w Sortanlahti (dzisiaj Prioz`orsk), którà
w komplecie osiàgn´∏y w dniu 21.06.
W okresie mi´dzy 18.08. a 22.10.1942 r.
og∏aszano tam w sumie 127 alarm lotniczy.
Z tego te˝ powodu stacjonujace w Sortanlahti jednostki musia∏y byç w sposób niezwykle staranny maskowane.
W dniu 27.10.1942 r. w∏oskie MAS-y
opuÊci∏y wody jeziora ¸adoga, poniewa˝
w przeciwnym razie grozi∏oby im uwi´zienie
w lodach i przez Lahdempohj´ i Helsinki
skierowane zosta∏y do Tallinna, do swojej
kwatery ziomowej. Ich transport przebiega∏
nast´pujàco:
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Dzia∏alnoÊç bojowa poszczególnych kutrów
Lipiec
26
29
31
Sierpieƒ
04
05
08
08
09
09
11
13
14
19
21
21
24
25
25
27
Wrzesieƒ
01
07
09
11
14
26
28
Paêdziernik
04
08
12
17
21
22

MAS
528
527
528-529

Charakter akcji
poszukiwanie okr´tu podwodnego
dozór w∏asnego wybrze˝a
poszukiwanie okr´tu podwodnego

527
529
529
527, 528
528
527, 529
528
529
527-528
527-529
529
527-528
527-528
527-528
527-528
527-528

dozór w∏asnego wybrze˝a
dozór w∏asnego wybrze˝a
dozór w∏asnego wybrze˝a
çwiczenia
dozór w∏asnego wybrze˝a
wsparcie ogniowe
wsparcie ogniowe
powrót
atak na konwój
wsparcie desantu
wsparcie desantu
wolne ∏owy
ostrzelanie
ostrzelanie
przeszukiwanie akwenu
przeszukiwanie kawenu

529
527
527
527-529
527-529
527-529
527-529

powrót
przeszukiwanie akwenu
wsparcie ogniowe
wsparcie ogniowe
przeszukiwanie akwenu
przeszukiwanie akwenu
przesukiwanie akwenu

527-529
526, 528, 529
526, 528, 529
526-528
525-528
526

przeszukiwanie akwenu
przeszukiwanie akwenu
przeszukiwanie akwenu
przeszukiwanie akwenu
wsparcie desantu
wsparcie desantu

Uwagi

do Lahdenpohja
MAS 527 zatapia kanonierk´*

Morji
Morji

MAS 528 zatapia lichtug´
do Lahdenpohja

na wysp´ Sucho
na wysp´ Sucho

*Chodzi o kanonierk´ Olekma typu Amguƒ, 1 100 t, 59,5 x 11,9 x 9 m; 800 KM; 9/7,5 w, 2 x 100 mm, 4 x 45 mm, 1 x 12,7 mm. przyp. t∏umacza MJ, na podstawie
Biere˝noj S.S., Korabli i suda WMF SSSR 1928-1945, Moskwa 1988, str. 388-390.

29.10.-30.10. Lahdempophja — Punkasalami,
05.11 Punkasalami — Wyborg,
06.11.-09.11. Wyborg — Helsinki,
09.11.-19.11. Helsinki — Reval (Tallinn).
By∏ to jednoczeÊnie kres wspó∏udzia∏u
W∏och w akcjach bojowych w pó∏nocnej cz´Êci Europy. W dniu 06.11.1942 r. rozpocz´∏a
si´ bitwa pod El-Alamein, a nast´pnego dnia
Alianci wylàdowali w Afryce Pó∏nocnej
(Operacja „Torch”). Sukcesy paƒstw Osi
osiàgn´∏y swoje apogeum. JednoczeÊnie pod
Stalingradem okrà˝ona zosta∏a niemiecka
6 Armia. Inicjatywa zacz´∏a przechodziç
w r´ce sprzymierzonych. Sytuacja gospodarcza W∏och by∏a katastrofalna, produkcja nie
nadà˝a∏a ju˝ za wymaganiami wojny. Po làdowaniu Aliantów na Sycylii sojusznik Hitle-

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 55 (5/2002)

MAS 527 opuszcza Êluz´ kana∏u Saimaa.

fot. zbiory Andreas Burdel
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mogà poszczyciç si´ stosunkowo najwi´kszymi sukcesami. Rzadko kiedy mog∏y one
korzystaç ze wsparcia lotnictwa, a ca∏e zaopatrzenie dla okrà˝onego Leningradu dowo˝one by∏o wzd∏u˝ niskiego po∏udniowego
wybrze˝a jeziora ¸adoga. Dla przyzwyczajonych do poludniowego ciep∏ego klimatu
za∏óg w∏oskich kutrów zimne i jasne noce,
charakterystyczne dla tego rejonu Pó∏nocnej Europy, wymaga∏y szczególnego „przestawienia si´”.

Z j´zyka niemieckiego przet∏umaczy∏
Micha∏ Jarczyk
Bibliografia:
Bertelsmann Universallexikon, Bd 1 i 6.
Christian Zentner, Der zweite Weltrkieg ein Lexikon.
J.P. Mallmann Showell, Das Buch der deutschen Krieg-

smarine 1939-1945.
Harald Fock, Schnellboote, Band 1-4.
Erich Gröner, Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945,

Bd 7 i 8.
Jürg Meister, Der Seekrieg in den osteneuropäischen

Gewässern 1941-1945.
Ufficio Storico della Marina Militare, Volume XI, Attivila in Mare Nero e Lago Ladoga, Navi militari perdute.

Dzia∏alnoÊç bojowa MAS na jeziorze ¸adoga.

ra musia∏ sie skoncentrowaç na obronie w∏asnego kraju. Personel 12 Dywizjonu zosta∏
odkomenderowany do W∏och, a kutry

rys. Przemys∏aw Federowicz

sprzedano w czerwcu 1942 r. Finlandii.
Ze wszystkich u˝ytych przez paƒstwa Osi
na jeziorze ¸adoga jednostek w∏oskie kutry

Ufficon Storico della Marina Militare I Mas ele Motosilu vante Italiane.
Hillgruber, Hümmelchen, Chronik des zweiten Welt-

krieges.
Conway All the world Fighting ships 1922-1946.

Dane taktyczno-techniczne kutrów MAS

MAS 526

MAS 527

wodowany:
w s∏u˝bie:
przekazany:
wodowany:
w s∏u˝bie:
przekazany:

22.08.1938
03.03.1939
05.06.1943 w Tallinie Finlandii, nowa nazwa J-1, w s∏u˝bie do roku 1961.
30.01.1939
30.03.1939
05.06.1943 w Tallinie Finlandii, nowa nazwa J-2, w s∏u˝bie do roku 1961.

MAS 528
wodowany:
w s∏u˝bie:
przekazany:
MAS 529
wodowany:
w s∏u˝bie:
przekazany
Kutry nale˝a∏y do klasy 500, 2 serii MAS 526-550
Stocznia:
WypornoÊç:
Wymiary:
Materia∏ bud.:
Nap´d:
Moc:
Pr´dkoÊç:
Zapas paliwa:
Zasi´g:
Za∏oga:
Uzbrojenie:
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28.02.1939
29.08.1939
05.06.1943 w Tallinie Finlandii, nowa nazwa J-3, w s∏u˝bie do roku 1961.
03.04.1939
30.06.1939
05.06.1942 w Tallinie Finlandii, nowa nazwa J-4, w s∏u˝bie do roku 1961.
Baglietto S.A., Varazze
25,5 ts
18,70 x 4,70 x 1,43 m
drewno
2 Isotta Fraschini Asso 1000
1 470 kW (2 000 KM)
44 w
3,9 t
400 Mm/34 w
10 ludzi
2 torpedy kal. 450 mm, 1 x 20 mm L65 Breda, 6 bomb g∏´binowych o masie 50 kg
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Zvonimir Freivogel
(Niemcy)

Pierwszy Gorch Fock. Od swoich jednostek bliênia czych oraz „drugiego” Gorch Focka odró˝niç go
mo˝na po nie podzielonym ˝aglu gaflowym na
bezanmaszcie.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart

˚aglowiec szkolny Gorch Fock
Przemierzajàce dalekie morza i oceany ˝aglowce szkolne przedstawiajà sobà konieczny „anachronizm”, poniewa˝ sà niezwykle po˝yteczne w szkoleniu przysz∏ej kadry oficerskiej i podoficerskiej, niezale˝nie od faktu, gdzie póêniejsi adepci odbywaç b´dà
swojà s∏u˝b´, czy to na pok∏adach okr´tów wojennych, czy te˝ statkach handlowych.
Jednà z najbardziej znanych jednostek tej klasy jest niemiecki bark Gorch Fock, który
zbudowany zosta∏ na podstawie doÊwiadczeƒ uzyskanych w eksploatacji kilku jego poprzedników oraz „przyrodnich braci”, którzy po cz´Êci ciàgle jeszcze znajdujà si´ w aktywnej s∏u˝bie.

Niemieckie ˝aglowce szkolne
do roku 1932
W przypadku Niemiec trudno mówiç
o jakiejÊ kontynuacyjnej rozbudowie marynarki wojennej, poniewa˝ po doznanych
kl´skach trzeba jà by∏o budowaç na nowo
wzgl. reaktywowaç pod nowà nazwà.
Chcàc nie dopuÊciç do upadku morskich
tradycji uwa˝ano za konieczne, aby przyszli
oficerowie marynarki, mimo wszechw∏adnej nowoczesnej technologii odczuli, czym
jest bezpoÊredni kontakt z morzem. Nic
tak nie ukszta∏tuje charakteru niedoÊwiadczonego jeszcze podchorà˝ego, jak rejs
szkoleniowy na pok∏adzie ˝aglowca,
w trakcie którego przyszli oficerowie skonfrontowani zostajà z pot´gà morskiego ˝y-
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wio∏u. Wszystkie floty, które pojawiajà si´
w historii Niemiec od roku 1848 (Marynarka Zwiàzku Niemieckiego, Marynarka
Królestwa Prus, Marynarka Zwiàzku Pó∏nocnoniemieckiego, Cesarska Marynarka,
Marynarka Wojenna Republiki Weimarskiej, III Rzeszy do roku 1945 oraz od 1955
Republiki Federalnej Niemiec, a obecnie
Niemiecka Marynarka 1 dysponowa∏y
w okresie swojego istnienia pewnà liczbà
˝aglowców szkolnych. Poczàtkowo by∏y to
okr´ty wojenne znajdujàce si´ jeszcze
w aktywnej s∏u˝bie, na pok∏adach których
zezwalano p∏ywaç pewnej, ograniczonej
liczbie podchorà˝ych. W póêniejszym
okresie do szkolenia wykorzystywano stare, wycofane ze s∏u˝by liniowej okr´ty. Specjalne, zbudowane wy∏àcznie z myÊlà

o szkoleniu narybku, jednostki ˝aglowe pojawi∏y si´ dopiero po pewnym czasie.
Pierwszym ˝aglowcem szkolnym Marynarki Wojennej Królestwa Prus by∏a zdobyta na Duƒczykach w roku 1849 fregata Gefion. Poczàtkowo p∏ywa∏a w sk∏adzie floty
Zwiàzku Pó∏nocnoniemieckiego pod nazwà Eckenförde, w roku 1852 przypad∏a
Prusom, s∏u˝àc nast´pnie do roku 1891 jako jednostka szkolna pod swojà pierwotnà
nazwà Gefion. Jako jednostka szkolna s∏u˝y∏a równie˝ fregata ˝aglowa Amazone,
której los zgotowa∏ smutny koniec, poniewa˝ zagin´∏a bez wieÊci z ca∏à za∏ogà w roku 1861 w szalejàcym orkanie. Przysz∏ych
oficerów szkolono na pok∏adach kilku wycofanych ju˝ ze s∏u˝by okr´tów wojennych
(korweta bocznoko∏owa Erzherzog Johann, fregata ˝aglowa Thetis, korweta Arcona, stary pancernik Arminius, stary, odkupiony od Brytyjczyków, ˝aglowy okr´t
wojenny Renown itd.).
Niektóre stosunkowo nowoczesne korwety ˝aglowe z pomocniczym nap´dem parowym — Moltke, Blücher, Gneisenau,
Stein, Stosch, które zbudowano mi´dzy ro1. w kolejnoÊci: Marine des Deutschen Bundes, Königlich
Preussische Marine, Marine des Norddeutschen Bundes,
Kaiserliche Marine, Reichsmarine, Kriegsmarine, Bundesmarine, Deutsche Marine.
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Gneisenau z roku 1879 by∏ jednym z okr´tów ˝aglowych z parowym nap´dem pomocniczym, który s∏u˝y∏ jako jednostka szkolna w sk∏adzie Kaiserliche Marine.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart
Nieszcz´sna Niobe by∏a pierwszym ˝aglowym okr´tem szkolnym Reichsmarine, przemianowanej po
dojÊciu Hitlera do w∏adzy na Kriegsmarine.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart

Ma∏emu szkunerowi Jutta przysz∏o przez pewien okres zastàpiç utraconà Niobe.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart

kiem 1877 i 1879 — s∏u˝y∏y jako okr´ty
szkolne dla kadetów i ch∏opców okr´towych. Blücher równie˝ jako jednostka doÊwiadczalna szko∏y torpedowej. Dodatkowo do celów szkoleniowych u˝ywane by∏y
korwety Charlotte i Nixe oraz inne mniejsze jednostki o mieszanym nap´dzie.
W okresie panowania cesarza Wilhelma II
nie zbudowano ju˝ ˝adnego ˝aglowego
okr´tu szkolnego, poniewa˝ uwierzono
„post´powi” i „pot´dze maszyny”, co pociàgn´∏o za sobà bezsensowne skreÊlenie
z listy floty wielu p∏ywajàcych jeszcze ˝aglowców szkolnych. JednoczeÊnie nie podj´to jakichkolwiek staraƒ o inne jednostki
zast´pcze.
Z tego te˝ powodu powsta∏a po I wojnie
Êwiatowej Reichsmarine zmuszona zosta∏a
do zakupienia duƒskiego ˝aglowca handlowego i zaadoptowania go na okr´t szkolny.
Mowa o czteromasztowym barku Morter
Jansen, który w roku 1923 po przebudowaniu na trzymasztowy szkuner urejony („Jackass-Barque”) nazwany zosta∏ Niobe. Niobe s∏u˝y∏a do roku 1932, kiedy to zaton´∏a
podczas nag∏ego sztormu ko∏o wyspy Fehmarn, pociàgajàc ze sobà na dno 69 podchorà˝ych i wi´kszoÊç za∏ogi. Uratowano
tylko 40 ludzi, a katastrofa okaza∏a si´ byç
ostrze˝eniem, jak szkolnych jednostek ˝aglowych budowaç nie nale˝y. Sàd Morski
badajàc przyczyny zatoni´cia zwróci∏ uwag´, ˝e wypierajàca tylko 645 ton Niobe mia∏a zbyt du˝à powierzchni´ ˝agli a jej stabilnoÊç by∏a niedostateczna, czego w przypadku budowy nast´pnych okr´tów szkolnych
nale˝a∏o bezwzgl´dnie uniknàç.
W sk∏adzie Reichsmarine przemianowanej póêniej, po dojÊciu narodowych socjalistów do w∏adzy, na Kriegsmarine do momentu zbudowania nowych ˝aglowców
szkolnych s∏u˝y∏o — rozwiàzanie tymczasowe — kilka jachtów o o˝aglowaniu szkunera. By∏y to: Gud-Win, Edit, Jutta, Duhnen
(które zastàpi∏y utraconà Niobe) oraz
Orion; ma∏e jednostki mogàce zabieraç na
swoje pok∏ady do 30 kadetów. Sprawa zbudowania nowej jednostki szkolnej, mogàcej
zabraç jednorazowo na pok∏ad do 200 podchorà˝ych stawa∏a si´ coraz bardziej palàca.

Pierwsze nowoczesne
˝aglowce szkolne
W stoczni Blohm & Voss z∏o˝ono zamówienia na cztery nowe jednostki szkolne.
Sporà cz´Êç gotówki na budow´ pierwszego
˝aglowca zdo∏ano zebraç w wyniku ogólnokrajowej kwesty („Niobe-Spende”). Pozosta∏a suma pochodzi∏a ze Êrodków paƒstwowych. Prototypem nowego typu okr´tu
szkolnego, zbudowanego w latach
1932/1933 okaza∏ si´ byç Gorch Fock.
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Wszystkie trzy ˝aglowce szkolne Kriegsmarine zacumowane w porcie. Z przodu Gorch Fock (I), a w dalszej kolejnoÊci Horst Wessel i Albert Leo Schlageter.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart

Gorch Fock to literacki pseudonim urodzonego w roku 1880 niemieckiego poety i pisarza-marynisty, znanego m.in. dzi´ki powieÊci „Seefahrt ist Not” (˚egluga jest koniecznoÊcià), który zginà∏ Êmiercià marynarza na lekkim krà˝owniku Wiesbaden podczas bitwy na Skagerraku w dniu 1 czerwca
1916. Jego prawdziwe nazwisko brzmia∏o
Johann Kinau. Pierwszy Gorch Fock charakteryzowa∏ si´ wypornoÊcià standard
1 354 ton, a maksymalnà 1 545 ton. Jego
kad∏ub mierzy∏ 73,75 m (w KLW 62 m),
a powierzchnia stawianych ˝agli wynosi∏a
1 797 m2 i stanowi∏ typ barku o trzech masztach. Na dwóch pierwszych stawiane by∏y
˝agle rejowe, a trzecim (rufowym) ˝agle gaflowe. Jako nap´d pomocniczy s∏u˝y∏ silnik
Diesla o mocy 360 KM (264,7 kW).
Nast´pnymi jednostkami tej klasy okr´tów by∏y trzy nieco wi´ksze barki typu
Horst Wessel. Te w odró˝nieniu od Gorch
Focka — którego patron by∏ przyk∏adem
cz∏owieka, któremu bliskie by∏y idea∏y morza i ˝eglugi — otrzyma∏y nazwy oficjalnych
„idoli” swoich czasów 2. Pierwsze dwa ˝aglowce, Horst Wessel i Albert Leo Schlageter, zbudowano mi´dzy rokiem 1935
a 1938, natomiast budowa trzeciej jednostki — dla której przewidziano nazw´ Herbert Norkus — do wybuchu II wojny Êwiatowej nie zosta∏a ukoƒczona. Jej kad∏ub
zwodowano w roku 1939, aby uzyskaç wol-
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ne pochylnie dla poÊpiesznie rozbudowywanej U-bootwaffe. W roku 1947 zwyci´scy
Alianci na∏adowali nieukoƒczonego Norkusa pociskami artyleryjskimi, zawierajàcymi gazy trujàce i z tym ÊmiercionoÊnym ∏adunkiem zatopili go na Skagerraku. Wymiary dwóch ukoƒczonych jednostek nowego typu by∏y wi´ksze ni˝ w przypadku
prototypu (d∏ugoÊç maksymalna 89 m,
w KLW 70 m). Ich wypornoÊç standard to
1 634 t, a maksymalna 1 750 t. Maksymalna
powierzchnia ˝agli stawianych na Horst
Wessel wynosi∏a 1 974 m2, a na Albert Leo
Schlageter 1 934 m2. Ka˝da z jednostek
mia∏a dodatkowo po jednym silniku Diesla
o mocy 750 KM (551,5 kW).
W czasie wojny Gorch Fock nadal szkoli∏ podchorà˝ych, a pozosta∏e dwa ˝aglowce
szkolne sta∏y w porcie na kotwicy, s∏u˝àc
w charakterze p∏ywajàcych kancelarii.
Wszystkie przetrwa∏y dzia∏ania wojenne,
choç Gorch Fock zatopiony zosta∏ przez
w∏asnà za∏og´ w dniu 1 maja 1945 w Stralsundzie, a Albert Leo Schlageter odniós∏
w roku 1944 ci´˝kie uszkodzenia na minie.
W roku 1947 Gorch Fock zosta∏ podniesiony z dna przez radzieckich i niemieckich
specjalistów i w stoczni „Neptun” w Rostocku oraz „Mathias Thesen” w Wismarze
poddany pracom naprawczo- remontowym. Jako zdobycz wojenna ˝aglowiec pozosta∏ w posiadaniu ZSRR. Po zwi´kszeniu

powierzchni stawianych ˝agli do 1 900 m2
i zainstalowaniu silnika o wi´kszej mocy, bo
520 KM (382 kW) by∏y Gorch Fock otrzyma∏ nazw´ Towariszcz, przejmujàc tym samym tradycj´ ˝aglowca szkolnego radzieckiej marynarki handlowej, który w czasie II
wojny Êwiatowej zdobyty zosta∏ przez
Niemców na Morzu Czarnym, gdzie te˝ zosta∏ zatopiony 3. „Nowy” Towariszcz ciàgle
jeszcze ˝egluje po morzach i oceanach, bioràc cz´sto udzia∏ w organizowanych na
szczeblu mi´dzynarodowym regatach du˝ych ˝aglowców. Jego portem macierzystym jest Chersoƒ nad Dnieprem, a w chwili obecnej p∏ywa pod banderà handlowà
Ukrainy. Horst Wessel p∏ywa jako okr´t
szkolny Stra˝y Przybrze˝nej USA (Coast
Gurad) pod nazwà Eagle (WIX 327). Trzeciego „bliêniaka” równie˝ otrzyma∏y Stany
Zjednoczone, które przekaza∏y go Brazylii4,

2. Horst Wessel by∏ studentem i cz∏onkiem NSDAP, który
zginà∏ w roku 1930 w bójce z lewicowymi ekstremistami.
Albert Leo Schlageter by∏ weteranem I wojny Êwiatowej,
który przeciwstawi∏ si´ okupujàcym Zag∏´bie Ruhry Francuzom. Straci∏ ˝ycie przed plutonem egzekucyjnym po
dokonanym w roku 1923 aktu sabota˝u na lini´ kolejowà w
Düsseldorfie. Pi´tnastoletni „Hitlerjunge” Herbert Norkus straci∏ ˝ycie podczas akcji rozdawania ulotek.
3. „Pierwszy” Towariszcz s∏u˝y∏ w czasie wojny m.in. jako p∏ywajàce koszary Chorwackiego Legionu Morskiego
w Geniczesku — patrz „Okr´ty Wojenne” Nr 1/2000 (36)
str 25-30.
4. Dla Brazylii przewidziany by∏ pierwotnie nieukoƒczony
Herbert Norkus, lecz jego stan techniczny odstraszy∏
potencjalnych kupców.
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Jeden z bliêniaków Gorch Focka (I). Chodzi tutaj o p∏ynàcego pod pe∏nymi ˝aglami Horsta Wessela albo Alberta Leo Schlagetera.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart

gdzie by∏y Albert Leo Schlageter s∏u˝y∏
w latach 1947-1961 pod nazwà Guanabara.
W roku 1963 sprzedano go Portugalii, gdzie
do dnia dzisiejszego p∏ywa pod nazwà Sagres (II) i w odró˝nieniu od Eagle (którego
bardzo rzadko mo˝na spotkaç) jest sta∏ym
uczestnikiem wszelkiego rodzaju regat
i spotkaƒ wielkich ˝aglowców.
Równie˝ inne paƒstwa zamówi∏y w okresie mi´dzywojennym swoje szkolne ˝aglowce w Niemczech, które zbudowane zosta∏y
wed∏ug planów Gorch Focka. W latach
1938-1939 stocznia Blohm & Voss w Hamburgu zbudowa∏a dla Rumunii ˝aglowiec
Mircea (1 630 t), a hamburska stocznia
„Stülcken” zbudowa∏a na zlecenie Królewskiej Marynarki Wojennej Jugos∏awii nieco
mniejszy szkuner urejony Jadran (720 t).
Niemcom (Zachodnim) nie wolno by∏o
wprawdzie do roku 1955 posiadaç ˝adnych
morskich si∏ zbrojnych, lecz ju˝ w roku 1952
wspomniana wy˝ej stocznia „Stülcken”
w Hamburgu zbudowa∏a dla Indonezji ˝aglowiec szkolny Dewarutji. Chodzi w tym
przypadku o przyrodniego brata jugos∏owiaƒskiego Jadrana, charakteryzujàcego
si´ wypornoÊcià od 810 do 1 500 ton, maksymalnej d∏ugoÊci kad∏uba 53,80 m oraz
maksymalnej powierzchni stawianych ˝agli
równej 1 091 m2.
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Nowy Gorch Fock
Republika Federalna Niemiec w chwili
powo∏ywania do ˝ycia swojej Bundesmarine (po zjednoczeniu z NRD jej nazwa
ograniczona zosta∏a tylko do s∏owa Marine, za granicà funkcjonuje okreÊlenie
Deutsche Marine) nie zamierza∏a powielaç
b∏´dów pope∏nionych przez Cesarskà Marynark´ Wojennà cesarza Wilhelma II 5,
wi´c postanowiono zbudowaç nowy ˝aglowiec szkolny. Przeciwko temu pomys∏owi
pojawi∏y si´ g∏osy krytyki ca∏ej armii oponentów (które odezwa∏y si´ ju˝ w momencie podj´cia decyzji o reaktywowaniu làdowych si∏ zbrojnych [Bundeswehr] i powo∏ania do ˝ycia Bundesmarine). Ich g∏os przybra∏ jeszcze bardziej na sile po zatoni´ciu
pi´ciomasztowego barku marynarki handlowej Pamir w dniu 21 wrzeÊnia 1957.
Pierwszemu Inspektorowi Bundesmarine,
wiceadmira∏owi Rugemu, uda∏o si´ po mistrzowsku przeforsowaç decyzj´ o budowie
szkolnego ˝aglowca. Jego opinia zawiera∏a
si´ w s∏owach: „˝egluga”, pomimo wszystkich zdobyczy techniki pozostaje niezmiennie walkà cz∏owieka z wiatrem i morzem.
O ich sile mo˝na si´ najlepiej przekonaç,
kiedy si´ przebywa na jednostkach ˝aglowych. W∏aÊnie na jednostkach tej klasy

cz∏owiek staje oko w oko z wymienionymi
wy˝ej ˝ywio∏ami. To w∏aÊnie sile wiatru
i pot´dze morza cz∏owiek musi stawiç czo∏a. Szkolenie na ˝aglowcach sprawia, ˝e
u cz∏owieka wyrabia si´ tzw. szósty zmys∏,
pozwalajàcy przewidzieç jakà groêb´ dla
jednostki p∏ywajàcej mo˝e mieç wp∏yw warunków pogodowych, si∏a wiatru i stan morza. Statek ˝aglowy pozwala doÊwiadczyç
˝ywio∏u morza w jego najczystszej formie.
To w∏aÊnie on [˝aglowiec] sprawia, ˝e cz∏owiek uczy si´ cierpliwoÊci i pokory, ˝e
kszta∏tuje w sobie twardoÊci charakteru,
hart ducha i odwag´, pozwala doceniç znaczenie prawdziwego kole˝eƒstwa w dà˝eniu do wspólnie obranego celu. Krótko
mówiàc, tylko praktyka na ˝aglowych jednostkach szkolnych pozwala, jak ˝adna inna forma szkolenia morskiego, uformowaç
w∏aÊciwy dla przysz∏ego wilka morskiego
charakter” . Oprócz tego na pok∏adzie klasycznego okr´tu szkolnego ∏atwiej ni˝
z perspektywy szkolnej ∏awy, znajdujàcej
si´ w usytuowanej na làdzie szkole morskiej jest poznaç tajniki meteorologii i nawigacji.
5. W czasie I wojny Êwiatowej okaza∏o si´, ˝e m∏odym oficerom marynarki wojennej brak doÊwiadczenia, które zebrali starsi, odbywajàc swojà praktyk´ na pok∏adzie ˝aglowca
szkolnego.
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Decyzj´ o budowie nowej jednostki
szkolnej podj´to w dniu 6 kwietnia 1957,
a zlecenie udzielono ponownie stoczni
Blohm + Voss 6, w magazynach której ciàgle jeszcze znajdowa∏y si´ cz´Êci wyposa˝enia przeznaczone dla Herberta Norkusa,
takie jak: stengi oraz reje. Dla nowej jednostki wybrano ponownie nazw´ Gorch
Fock, zamierzajàc jà zbudowaç wed∏ug nieco zmodyfikowanych planów jednostek typu Horst Wessel, co pozwoli∏o ostatecznie
skróciç faz´ projektowà i znacznie przyspieszyç jego budow´. Nowy ˝aglowiec kosztowa∏ w sumie 7,85 milionów DM, b´dàc oficjalnie sklasyfikowanym jako Segelschulschiff Klasse 441. Gorch Fock otrzyma∏ numer taktyczny A 60, lecz na pró˝no go szukaç na jego kad∏ubie.
St´pk´ pod niego po∏o˝ono w dniu 24 lutego 1958 (Numer stoczniowy B+V, 804),
a ju˝ 23 sierpnia tego samego roku jego kad∏ub sp∏ynà∏ z pochylni. Mow´ wst´pnà
podczas ceremonii chrztu wyg∏osi∏ Rudolf
Kinau, brat poleg∏ego pisarza i poety, a tradycyjnà butelk´ szampana o kad∏ub nowej
jednostki rozbi∏a jego córka Ulli Kinau.
Bundesmarine przej´∏a nowà jednostk´
w dniu 11 grudnia 1958, a wcielenie do s∏u˝by nastàpi∏o 17 grudnia 1958 i tego te˝ dnia
˝aglowiec przeszed∏ pod Dowództwo Okr´tów Szkolnych (Kommando der Schulschiffe). Po odbyciu prób morskich jednostka
zosta∏a ostatecznie przej´ta przez Marynark´ Wojennà w dniu 9 wrzeÊnia 1959,
a pierwsza grupa podchorà˝ych wesz∏a na
pok∏ad ju˝ 3 sierpnia 1959. Od dnia 1 paêdziernika 1966 Gorch Fock nale˝y do Szko∏y Morskiej w Mürwik (by∏a Akademia
Morska) z portem macierzystym w Kilonii.
Konstrukcja i nap´d
Kad∏ub Gorch Focka (II) zbudowany
jest z stali i podzielony na dziesi´ç wodoszczelnych przedzia∏ów (co ma zapobiec losu,
który doÊwiadczy∏a Niobe, kiedy to masy
wodne po po∏o˝eniu si´ ˝aglowca na burt´
bez przeszkód wype∏ni∏y ca∏y kad∏ub).
Wszystkie pozosta∏e zamkni´cia i nadbudówki sà w 100- procentach wodoszczelne.
Maszty i reje wykonane zosta∏y równie˝ ze
stali. WypornoÊç standard wynosi∏a poczàtkowo 1 760 t, a maksymalna 1 880 t, ale po
przeprowadzonych przebudowach i modernizacjach wspomniane wartoÊci wzros∏y odpowiednio do 1 819 t oraz 2 005,82 t. D∏ugoÊç w konstrukcyjnej linii wodnej wynosi
70,2 m, maksymalna to 81,44 m, a wraz
z bukszprytem 89,32 m. W najszerszej cz´Êci kad∏ub mierzy 12,02 m. Zanurzenie przy
wypornoÊci standard wynosi 4.9 m, a przy
wypornoÊci maksymalnej 5,33 m. WysokoÊç
boczna kad∏uba wynosi 7,3 m i jest on w stanie „wyprostowaç si´” samodzielnie w przy-
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padku najwi´kszego te˝ przechy∏u. Jego
stabilnoÊç zwi´ksza 350 ton stalowego balastu sta∏ego. Jednostka ma jeden ster. ˚aglowiec spe∏nia wymogi okreÊlone przez
Germanischer Lloyd klasy GL + 100 A 4
(E). Oficjalnie przeprowadzony pomiar wypornoÊci wykaza∏ 1 499,23 BRT wzgl.
918,72 NRT.
G∏ównym nap´dem stanowià ˝agle. Na
fok i grotmaszcie stawiane sà ˝agle rejowe,
a na bezanmaszcie oraz mi´dzy masztami
˝agle rejkowe. Fok i grotmaszt sà wysokie
na 45,3 m 7 i podzielone sà na trzy cz´Êci:
kolumn´ masztu, foksteng´ (grotsteng´)
oraz fokbramsteng´ (grotbramsteng´). Bezanmaszt wznosi si´ na wysokoÊç 40
m i sk∏ada si´ z kolumny bezanmasztu i be-

zanstengi. Stenga bukszprytu jest d∏uga na
12,90 m. Maksymalna powierzchnia stawianych ˝agli, których jest w sumie 23 oscyluje
mi´dzy 1 952,3 a 1 964 m2 (w zale˝noÊci od
êród∏a). Mi´dzy bukszprytem a fokiem
podnoszone sà nast´pujàce ˝agle: foksztaksel, kliwer, bomkliwer i latacz, nast´pujàce
˝agle rejowe na foku: fok˝agiel, fokmarsel
dolny, fokmarsel górny, fokbramsel, fokbombramsel zwany tak˝e fokroyalem, a na
grocie odpowiednio: grot˝agiel, grotmarsel
dolny, grotmarsel górny, grotbramsel, grot-

6. Nazw´ tej stoczni pisze si´ obecnie w ten w∏aÊnie sposób.
7. Grot jest w rzeczywistoÊci o 20 cm wy˝szy. Podane wy˝ej
dane bazujà na pomiarze dokonanym od konstrukcyjnej
linii wodnej do wierzcho∏ka masztu.

Gorch Fock (II) pod pe∏nymi ˝aglami, krótko po oddaniu do s∏u˝by. Równie˝ z tej perspektywy widoczny jest podzielony na dwie cz´Êci gaflowy bezan˝agiel. Na dziobie galion — stylizowany albatros.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart
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bombramsel (grotroyal). Na bezanmaszcie
mo˝na podnieÊç trzy ˝agle gaflowe: dolny
bezan, górny bezan i bezantopsel. Podzielony na dwie cz´Êci bezan˝agiel (dolny i górny) jest charakterystyczny dla p∏ywajàcych
od roku 1936 niemieckich barków (za wyjàtkiem Gorch Fock I) i jest nazywany równie˝ „bezanem niemieckim” („deutscher
Besan”). Mi´dzy grot a fokmasztem stawiaç mo˝na trzy trójkàtne ˝agle mi´dzymasztowe (sztaksle): grotsztaksel, zwany
równie˝ ˝aglem szturmowym, grotbramsztaksel i grotbombramsztaksel. Mi´dzy bezanmasztem a grotem rozpina si´: bezansztaksel, bezanbramsztaksel oraz bezanbramsel. Poczàtkowo wszystkie ˝agle wykonane
by∏y z p∏ótna ˝aglowego, zastàpione w roku
1974 ˝aglami z tkanin syntetycznych. To samo dotyczy lin wykonanych poczàtkowo
z konopi naturalnych i konopi manilskich,
zastàpionych póêniej w∏óknem syntetycznym. Pod ˝aglami Gorch Fock rozwija
pr´dkoÊç od 13 do 15 w´z∏ów, a najwi´ksza
zmierzona pr´dkoÊç wynosi 17 w´z∏ów.
Aby mieç jakieÊ wyobra˝enie o znajdujàcej
si´ iloÊci wyposa˝enia nale˝y w tym miejscu
nadmieniç, ˝e ca∏e stalowe olinowanie ma
d∏ugoÊç 6 800 m, a d∏ugoÊç lin z konopi naturalnych i konopi manilskich (obecnie
z w∏ókna syntetycznego) wynosi 9 000 m.
Dla funkcjonalnoÊci takielunku (olinowa-

nia) u˝yto poczàtkowo 331 bloków drewnianych i 68 bloków stalowych, 129 Êrub
mocujàcych, 621 szekli, 617 kauszy, 428 nagli do mocowania lin i 284 oczek. Wymienione liczby po licznych przebudowach
z pewnoÊcià du˝o si´ nie zmieni∏y.
Jako nap´d pomocniczy s∏u˝y∏ poczàtkowo 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokopr´˝ny typu MAN M 6 V 30/38 o mocy od
890 do 985 KM (655-725 kW) przenoszonej na jeden wa∏ nap´dowy, na koƒcu którego znajduje si´ trójskrzyd∏owa, przestawna Êruba Zeisa o Êrednicy 2,5 m. Najwi´ksza rozwini´ta pr´dkoÊç tylko za pomocà
w∏àczonego silnika wynosi∏a 10 w´z∏ów,
a uzyskany zasi´g to 1 100 mil morskich.
Bunkry paliwowe mieÊci∏y 55 m3 oleju nap´dowego. Energii elektrycznej dostarcza∏y
cztery generatory wysokopr´˝ne MWM typu RS 518-D-SS, ka˝dy o mocy 96 KM
(71 kW) oraz jeden typu MWM AKD 412D. Na jednostce znajduje si´ równie˝ kocio∏
pomocniczy (p∏omienicowy o powierzchni
grzejnej 15 m2), dzi´ki któremu ogrzewa si´
pomieszczenia i kajuty. Wspomniany silnik
Diesla pochodzi∏ jeszcze z lat trzydziestych,
wi´c w latach siedemdziesiàtych przymierzano si´ do zmodernizowania urzàdzenia
nap´dowego. Ze wzgl´dów finansowych
ca∏y nap´d wymieniono dopiero mi´dzy 21
stycznia a 24 maja 1991, czego podj´∏a si´

„Motorenwerke-Werft” w Bremerhaven
(MWB). Na Gorch Focku zainstalowano
nowy silnik Diesla Deutz-MWB SB
V 6 M 628 o mocy 1 220 kW (1 659,2 KM),
nowà przek∏adni´ redukcyjnà Renk- Tacke
ASL 60, nowy wa∏ Êrubowy oraz Êrub´
okr´towà KAMEWA, z nastawnymi skrzyd∏ami, które nie dzia∏ajà jednak „hamujàco” w przypadku, gdy jednostka p∏ynie pod
˝aglami, poniewa˝ znajdujà si´ dok∏adnie
w jej torze wodnym. Najwi´ksza pr´dkoÊç
— tylko z za∏àczonym silnikiem — wynosi
obecnie 11 w´z∏ów, a zasi´g to 1 990 mil
morskich.
Wyposa˝enie, elektronika i za∏oga
Na dziobie Gorch Focka znajdujà si´
dwie kotwice. Poczàtkowo na pok∏adzie, na
lewej burcie spoczywa∏a kotwica admiralicji
z poprzeczkà, zastàpionà w roku 1985 przez
kotwic´ patentowà, która spoczywa obecnie w kwadratowej kluzie bocznej. W∏aÊnie
takiego typu kotwica znajdowa∏a si´ od samego poczàtku s∏u˝by na prawej burcie.
Dziób okr´tu zdobi poz∏acana figura galionowa w formie stylizowanego albatrosa.
Poczàtkowo na Gorch Focku znajdowa∏a
si´ motorowa pinasa, jeden kuter motorowy, jolka motorowa, dwa kutry, gumowe
dinghi i 17 tratew ratowniczych. Po roku
1986 liczba sprz´tu ratunkowego zosta∏a

Gorch Fock (II) z cz´Êciowo zrefowanymi ˝aglami. Jednostka ma tutaj jeszcze sk∏adowanà na pok∏adzie lewoburtowà kotwic´ admiralicji, do której z kluzy
prowadzi ∏aƒcuch kotwiczny. Dobrze widoczne równie˝ oba gafle.
fot. Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart
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˚agle i ich powierzchnia
A:
I:
II:
III:
B:
I:
II:
III:
IV:
V:

Bezanmaszt:
Bezan dolny = 85,2 m2
Bezan górny = 71,3 m2
Bezantopsel = 53,1 m2
Grotmaszt — ˝agle rejowe
Grot (Grot˝agiel) = 199,6 m2
Grotmarsel dolny = 102,5 m2
Grotmarsel górny = 104,5 m2
Grotbramsel = 100,7 m2
Grotbombramsel (Grotroyal) =
= 65,7 m2

Fokmaszt — ˝agle rejowe
Fok (Fok˝agiel) = 178,5 m2
Fokmarsel dolny =102,1 m2
Fokmarsel górny= 105,4 m2
Fokbramsel = 101 m2
Fokbombramsel (Fokroyal) = 66,9 m2
Sztaksle rozpinane mi´dzy bezanem
a grotmasztem
VI: Bezansztaksel = 50,5 m2
VII: Bezanbramsztaksel = 51 m2
VIII: Bezanbramsel (Sterbramsel) = 44,3 m2

zredukowana do: dwóch kutrów motorowych, jednego dinghi, jednej pinasy i 14 tratew ratunkowych, co by∏o podyktowane
zmniejszeniem liczby przyjmowanych na
pok∏ad kadetów. To z kolei znacznie poprawi∏o warunki, w jakich podchorà˝owie pobierajà nauk´.
Urzàdzenia nawigacyjne obejmujà: goniometr radiowy, urzàdzenie radarowe Kelvin- Hughesa KH 14/9 oraz urzàdzenie
∏àcznoÊci satelitarnej (Satcom) Saturn 3S,
które zainstalowano, kiedy jednostka przebywa∏a z wizytà w Wellington (Nowa Zelandia). Podchorà˝owie majà jednak g∏ównie poznaç tajniki klasycznej nawigacji
i sposobów okreÊlania pozycji jednostki wed∏ug s∏oƒca i gwiazd. Nowoczesne urzàdzenia majà jedynie zapewniç w∏asne bezpie-

czeƒstwo jednostki. Jako okr´t szkolny
Gorch Fock pozbawiony jest jakiegokolwiek uzbrojenie, lecz pomimo to zainstalowano na nim urzàdzenie demagnetyzacyjne, które ma go chroniç przed minami magnetycznymi i torpedami.
Etatowa za∏oga ˝aglowca sk∏ada∏a si´ poczàtkowo z 74 ludzi, a na jego pok∏adzie odbywa∏o praktyk´ do 212 podchorà˝ych (kadeci i ch∏opcy okr´towi). Po ró˝nych przebudowach liczba podchorà˝ych zredukowana zosta∏a do 140, a za∏oga etatowa sk∏ada si´ z 10 oficerów i 56 podoficerów i marynarzy 8. Wychowankowie nadal Êpià w hamakach, lecz ich liczba zosta∏a nieco zredukowana, co wp∏yn´∏o korzystnie na warunki p∏ywania. W mi´dzyczasie na okr´cie zamontowano lepszego rodzaju i bardziej wy-

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 55 (5/2002)

C:
I:
II:
III:
IV:
V:

Sztaksle rozpinane mi´dzy grotem
a fokmasztem
VII: Grotsztaksel (˝agiel szturmowy) =
= 98,2 m2
VIII:Grotbramsztagsel = 77,6 m2
IX: Grotbombramsztaksel = 59,9 m2
Sztaksle dziobowe (kliwry)
VII: Foksztaksel = 52,6 m2
X: Kliwer = 56,2 m2
XI: Bomkliwer = 56,8 m2
XII: Latacz (Jeger) = 58 m2

dajne urzàdzenie do uzdatniania wody
s∏odkiej, co polepszy∏o warunki utrzymywania higieny osobistej, a co za tym idzie ogólnego samopoczucia.
Przebudowy i modernizacje
Prawie wszystkie przeglàdy stoczniowe
i remonty przeprowadzane by∏y w „Howaldtswerke-Deutsche Werft” (HDW)
w Kilonii. Pierwsza wielka przebudowa
mia∏a miejsce, równie˝ w HDW, od grudnia 1984 do lipca 1985. Zmodernizowano
pomieszczenia, zredukowano liczb´ ∏odzi
ratunkowych, urzàdzono kilka pomieszczeƒ o charakterze wielofunkcyjnym (ka8. Wed∏ug innych êróde∏ jest to 86 cz∏onków za∏ogi i do 160
kadetów.
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pliczka/ sala wyk∏adowa/ sala kinowa), odnowiono szafki do przechowywania rzeczy
osobistych kadetów. Na jednostce zainstalowano urzàdzenia do wytwarzania wody
s∏odkiej i utylizujàce Êmieci oraz odolejacz
wody z´zowej (zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami o ochronie Êrodowiska naturalnego).
W roku 1991, kiedy wymieniano urzàdzenie nap´dowe, cztery generatory wysokopr´˝ne zastàpiono trzema nowoczesnymi generatorami o mocy 150 kW. Ulepszono tak˝e system wentylacji pomieszczeƒ
za∏ogi i podchorà˝ych. Wspomniana modernizacja poch∏on´∏a 7,5 miliona DM,
tzn. jest to suma tylko nieznacznie mniejsza od kosztów budowy tej jednostki
sprzed 33 laty. W okresie od paêdziernika
2000 do lata 2001 Gorch Fock poddany
zosta∏ kolejnym pracom modernizacyjnym, które podatnika kosztowa∏y tym razem 27 milionów DM (!) — wspomniane
prace przeprowadzono zgodnie z obowiàzujàcymi, mi´dzynarodowymi przepisami
BHP i ochrony Êrodowiska naturalnego —
co pozwoli∏o w znacznym stopniu przed∏u˝yç dalszy ˝ywot jednostki. Pewne dodatkowe koszty powsta∏y w wyniku przystosowania okr´tu na przyj´cie na pok∏ad podchorà˝ych reprezentujàcych p∏eç pi´knà.
W czasie „porzàdkowania wn´trza” kad∏uba odkryto wiele ukrytych do tej pory wad,
które zosta∏y usuni´te wzgl. naprawione.
Usuni´to równie˝ wykonanà ze smo∏y wewn´trznà warstw´ ochronnà kad∏uba. Odnowiono drewniane sufity i Êcianki dzia∏owe, wykorzystujàc do tego celu nie palny
materia∏. Pierwotnie prace zamierzano
ukoƒczyç 14 maja 2001, ale pobyt w stocz-

ni remontowej przed∏u˝y∏ si´ najpierw do
czerwca, lecz nie by∏ to jeszcze termin
ostateczny. ˚aglowiec zosta∏ przekazany
marynarce w sierpniu 2001. Wtedy te˝
z kanclerzem Niemiec, G. Schröderem na
pok∏adzie wzià∏ udzia∏ w regatach „Hanse
Sail 2001”.

Podsumowanie
Od momentu oddania do s∏u˝by do roku 2001, majàc za sobà ponad 40 lat s∏u˝by!, Gorch Fock odby∏ ponad 100 rejsów,
które go wiod∏y przez wszystkie morza
i oceany. W tym okresie przep∏ynà∏
550 000 mil morskich, z czego 350 000 mil
pod ˝aglami. ˚aglowiec odwiedzi∏ 300
portów w 40 krajach, znajdujàcych si´ na
wszystkich kontynentach. W swojej dotychczasowej historii dwa razy op∏ynà∏ kul´ ziemskà. By∏ pierwszym (zachodnio)niemieckim okr´tem wojennym, któremu by∏o wolno z∏o˝yç pierwszà po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej wizyt´
w Polsce (1974, Gdynia), a w roku 1977
odwiedzi∏ wtedy jeszcze jugos∏owiaƒski
(obecnie chorwacki) Split. W roku 1988
Gorch Fock przebywa∏ w Australii i wzià∏
udzia∏ w uroczystoÊciach poÊwi´conych
200 rocznicy rozpocz´cia brytyjskiej kolonizacji tego kontynentu (która rozpocz´∏a
si´ od utworzenia kolonii karnych; pierwsza powsta∏a w roku 1788 w okolicy Sydney). Krótko po tym, jako pierwsza jednostka niemieckiej marynarki wojennej
odwiedzi∏a Izrael. Gorch Fock i jego „biali” (wzgl. „niebiescy”) ambasadorowie sà
cz´stym goÊciem w spotkaniach „Windjammerów”, ˝eby tylko wymieniç regaty
„Tall Ships Race” u wybrze˝y Australii,

„Operacj´ ˚agiel” (Operation Sail) w Europie. Stany Zjednoczone ˝aglowiec odwiedzi∏ z okazji Igrzysk Olimpijskich
w Los Angeles w roku 1984, 200 rocznicy
utworzenia USA w roku 1976 i z okazji
obchodów roku milenijnego, który przypad∏ na rok 2000. Bioràc udzia∏ w organizowanych regatach cz´sto okaza∏ si´ byç
najszybszà jednostkà w swojej klasie, pozostawiajàc w pobitym polu kilka m∏odszych od siebie przeciwników, jak np. polski Dar M∏odzie˝y, który zbudowano
w roku 1981.
Gorch Fock kontynuuje tradycje swoich poprzedników, b´dàc zarazem doskona∏ym przyk∏adem wysokiej jakoÊci niemieckiego budownictwa okr´towego, które po poczàtkowych niepowodzeniach
i tragedii Niobe w por´ obra∏o w∏aÊciwà
drog´ stworzenia niezawodnego ˝aglowego okr´tu szkolnego, czego najlepszym
Êwiadectwem sà znajdujàce si´ nadal
w aktywnej s∏u˝bie w sk∏adzie flot innych
paƒstw ˝aglowe okr´ty szkolne, na pok∏adach których nieustannie pobierajà nauk´
przyszli oficerowie marynarki handlowej
i wojennej.

T∏umaczenie z j´zyka niemieckiego
Micha∏ Jarczyk
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WypornoÊç konstrukcyjna
WypornoÊç maksymalna
D∏ugoÊç mi´dzy pionami
D∏ugoÊç maksymalna
D∏ugoÊç z bukszprytem
D∏ugoÊç od galionu do rufy
SzerokoÊç na wr´gach
SzerokoÊç od burty do burty
Ârednie zanurzenie
Zanurzenie przy pe∏nej wypornoÊci
Ârednie
WysokoÊç boczna
Powierzchnia ˝agli
Pr´dkoÊç pod ˝aglami
Moc silnika pomocniczego
Maksymalna pr´dkoÊç z silnikiem
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1 819,00 t
2 005,82 t
70,20 m
81,44 m
89,32 m
81,78 m
12,00 m
12,02 m
4,90 m
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Jaros∏aw Palasek

Lotniskowiec Midway, 10.09.1945 r.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

Amerykaƒskie lotniskowce typu Midway
Cz´Êç I — Geneza i projektowanie
Rozwój floty lotniskowców
amerykaƒskich
Wraz z narodzinami w Wielkiej Brytanii
nowej klasy okr´tów wojennych jakimi sta∏y si´ jednostki, z których mog∏y operowaç
samoloty, obserwujàcy poczynania Anglików Amerykanie równie˝ zainteresowali
si´ pod koniec I wojny Êwiatowej lotniskowcami. Sztabowcy Marynarki Stanów
Zjednoczonych uwa˝ali, ˝e zaokr´towane
na nich maszyny b´dà szczególnie przydatne do zadaƒ rozpoznawczych i kierowania
ogniem artylerii w∏asnych jednostek.
W marcu 1922 roku wprowadzono do s∏u˝by w U.S. Navy okr´t, który nie by∏ jak poprzednie jedynie transportowcem wodnosamolotów, ale jego pok∏ad lotniczy umo˝liwia∏ start i làdowanie. Okr´tem tym by∏
Langley (CV-1) (wypornoÊç normalna
12 700 ton) — pierwszy lotniskowiec amerykaƒski — powsta∏y wyniku przebudowy
w´glowca marynarki Jupiter (AC-3). Na
pozostawionym praktycznie bez zmian
konstrukcyjnych kad∏ubie nadbudowano
hangar i pok∏ad lotniczy. Lotniskowiec zosta∏ wyposa˝ony w pneumatyczne katapulty, które mia∏y umo˝liwiaç starty wodnosamolotów. Chocia˝ wartoÊç bojowa tej jednostki by∏a problematyczna, to odda∏a ona
nieocenione us∏ugi jako okr´t doÊwiadczalny, dzi´ki któremu mo˝liwe by∏o praktyczne çwiczenie techniki i taktyki operacji lotniczych.
Zawarty w dniu 6 lutego 1922 roku
w Waszyngtonie Traktat rozbrojeniowy nak∏ada∏ ograniczenia nie tylko na ∏àczny tona˝ okr´tów wojennych g∏ównych klas, ale
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tak˝e ustanawia∏ limity wypornoÊci pojedynczych jednostek. Zgodnie z jego postanowieniami wypornoÊç lotniskowca nie
mog∏a przekraczaç 27 000 ton, przy czym
wyjàtek stanowi∏y jednostki przebudowywane, których wypornoÊç mog∏a si´gaç
33 000 ton. Dodatkowa klauzula Traktatu
dopuszcza∏a mo˝liwoÊç zwi´kszenia wypornoÊci okr´tów o kolejne 3 000 ton, je˝eli zostanie ona spo˝ytkowana na popraw´
obrony biernej okr´tów. Przyznany Stanom Zjednoczonym limit tona˝u lotniskowców zosta∏ okreÊlony na 135 000 ton.
Z uchwalonego przez Kongres USA 29
sierpnia 1916 roku wielkiego programu
rozbudowy floty wojennej, który zak∏ada∏
budow´ min. 10 pancerników i 6 krà˝owników liniowych ograniczenia traktatowe pozwoli∏y na wprowadzenie do s∏u˝by jedynie
trzech pancerników typu Colorado. Budowa pozosta∏ych wielkich okr´tów musia∏a
zostaç anulowana. Wykorzystujàc mo˝liwoÊç przebudowy rozpocz´tych dwóch
krà˝owników liniowych, Stany Zjednoczone wprowadzi∏y do s∏u˝by pod koniec lat
dwudziestych lotniskowce Lexington i Saratoga, których wypornoÊç standardowa
przekracza∏a 37 000 ton, chocia˝ oficjalnie
okreÊlono jà na 33 000 ton.
Aby wykorzystaç pozosta∏y limit traktatowy wynoszàcy 69 000 ton (Langley, jako
okr´t eksperymentalny poczàtkowo nie by∏
wliczany do ogólnego tona˝u lotniskowców), w 1922 roku opracowano trzy warianty zak∏adajàce skonsumowanie dodatkowej wypornoÊci poprzez budow´ odpowiednio trzech, czterech i pi´ciu okr´tów.
Po d∏ugich dyskusjach Marynarka Stanów

Zjednoczonych zdecydowa∏a si´ na budow´ pi´ciu lekkich lotniskowców o wypornoÊciach po 13 800 ton. Kongres zaaprobowa∏ jednak budow´ tylko jednego okr´tu
o wypornoÊci standardowej 14 575 ton,
który otrzyma∏ nazw´ Ranger (CV-4) i zosta∏ wprowadzony do s∏u˝by w pierwszej
po∏owie lat trzydziestych. By∏ to pierwszy
okr´t amerykaƒski zaprojektowany od
podstaw jako lotniskowiec. Od poczàtku
jego eksploatacji okaza∏o si´ jednak, ˝e jest
on zbyt ma∏y aby wype∏niaç stawiane przed
nim zadania w satysfakcjonujàcy sposób.
W Marynarce Stanów Zjednoczonych
ponownie rozgorza∏y wi´c dyskusje, teraz
z kolei nad spo˝ytkowaniem pozosta∏ych
do wykorzystania niepe∏nych 55 000 ton
traktatowej wypornoÊci lotniskowców. Tym
razem star∏y si´ dwie koncepcje: budowy
trzech lekkich lotniskowców o wypornoÊciach po 18 500 ton, b´dàcych ulepszonà
wersjà Ranger oraz dwóch du˝ych okr´tów
o wypornoÊci 27 000 ton ka˝dy. Po wielu
dyskusjach przyj´to ostatecznie rozwiàzanie kompromisowe: zdecydowano o budowie dwóch lotniskowców o wypornoÊciach
standardowych po oko∏o 20 000 ton oraz
jednego nieco wi´kszego od Ranger. Jednà
z zalet takiego rozwiàzania by∏a mo˝liwoÊç
sformowania we flocie Stanów Zjednoczonych trzech dwuokr´towych zespo∏ów,
zwolennikami czego by∏o wielu wy˝szych
oficerów Marynarki USA. W ten sposób
w drugiej po∏owie lat trzydziestych Amerykanie wprowadzili do s∏u˝by dwa lotniskowce noszàce nazwy: Yorktown (CV-5)
i Enterprise (CV-6). Budowa trzeciego,
mniejszego lotniskowca Wasp (CV-7)
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o wypornoÊci standardowej 14 700 ton wymaga∏a rozwiàzania problemu Langley.
Okr´t ten w 1934 roku zosta∏ doliczony do
ogólnego tona˝u lotniskowców amerykaƒskich i budowa nowej jednostki powodowa∏aby przekroczenie przyznanego Stanom Zjednoczonym limitu wypornoÊci.
Aby zmieÊciç si´ w wyznaczonych granicach, w 1937 roku dokonano wi´c przebudowy Langley na transportowiec wodnosamolotów. Za∏amanie si´ traktatów dotyczàcych ograniczenia zbrojeƒ na morzu
spowodowa∏o, ˝e w 1938 roku Kongres
USA podjà∏ decyzj´ o budowie kolejnego
lotniskowca. Poniewa˝ Biuro Budów i Remontów, zaj´te projektowaniem okr´tów
innych klas (min. pancerników typu Iowa),
nie by∏o wówczas w stanie wykonaç projektu nowego typu lotniskowców, Admiralicja
amerykaƒska zdecydowa∏a o budowie kolejnej jednostki opartej na rozwiàzaniach
konstrukcyjnych typu Yorktown. Okr´t,
który otrzyma∏ nazw´ Hornet (CV-8),
wszed∏ do s∏u˝by nieca∏e dwa miesiàce
przed wybuchem wojny z Japonià.
Przystàpienie Stanów Zjednoczonych do
wojny spowodowa∏o naturalne znikni´cie
wszelkich ograniczeƒ w budowie okr´tów
wojennych. Wymagania dla nowego typu
lotniskowców Admiralicja amerykaƒska

przedstawi∏a ju˝ wczeÊniej, bo w 1939 roku.
Nie ograniczeni postanowieniami Traktatu
Waszyngtoƒskiego konstruktorzy mogli
wi´c przedstawiç projekt okr´tów typu Essex — jednostek o wi´kszej wypornoÊci,
lepszym opancerzeniu i silniejszym uzbrojeniu, ni˝ zbudowane poprzednio lotniskowce. W latach 1940-44 zamówiono ∏àcznie 32 okr´ty typu, który stanowi∏ rozwini´cie projektu Yorktown. Do koƒca wojny
rozpocz´to budow´ 26 okr´tów wprowadzajàc do s∏u˝by 17 jednostek, wÊród których mo˝na wyró˝niç dwa podtypy charakteryzujàce si´ nieco innà d∏ugoÊcià kad∏uba.
Pierwsze z nich znalaz∏y si´ w linii ju˝
w 1943 roku, przy czym niemal wszystkie
walczy∏y w wojnie na Pacyfiku, b´dàc trzonami szybkich zespo∏ów uderzeniowych
lotniskowców. Jednostki typu Essex stanowi∏y najliczniejszà seri´ lotniskowców floty
jakà kiedykolwiek zbudowano.
Dynamiczny rozwój sytuacji wojennej
oraz widoczny wzrost znaczenia lotnictwa
w dzia∏aniach wojennych na morzu spowodowa∏y, ˝e ju˝ na poczàtku 1942 roku we
flocie amerykaƒskiej da∏ si´ odczuç wyraêny niedostatek lotniskowców. Aby uzyskaç
przewag´ w wojnie z Japonià, w krótkim
czasie Stany Zjednoczone powinny by∏y
wi´c wprowadziç do s∏u˝by wÊród mo˝liwie

du˝ej liczby nowych okr´tów, jak najwi´cej
jednostek tej klasy. Zgodnie z przyj´tym
w sierpniu 1941 roku programem rozbudowy floty, w ró˝nych stadiach budowy bàdê
w fazach przygotowania znajdowa∏o si´ 11
lotniskowców typu Essex, 6 krà˝owników
liniowych typu Alaska, 8 ci´˝kich krà˝owników typu Baltimore oraz 32 lekkie krà˝owniki typu Cleveland. Aby przyspieszyç
budow´ lotniskowców zacz´to wi´c rozwa˝aç przebudow´ kad∏ubów niektórych
z tych okr´tów, przy czym zastanawiano si´
nawet nad przystosowaniem do roli lotniskowców pancerników typu Iowa. Ostatecznie, po d∏ugich dyskusjach, do konwersji wybrano kad∏uby lekkich krà˝owników
typu Cleveland. Zadecydowa∏ o tym stosunkowo krótki czas dokonania takiej
przebudowy w oparciu o doÊwiadczenia
wyniesione z konwersji statków handlowych na lotniskowce eskortowe. Goràcym
zwolennikiem tej koncepcji by∏ od dawna
prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Rossevelt. Znacznie mniej entuzjazmu dla tego rozwiàzania wykazywa∏o
Biuro Okr´tów uwa˝ajàce, ˝e powstanà
lotniskowce o zbyt ma∏ej wypornoÊci i niewielkich grupach lotniczych, chocia˝ o zadowalajàcej pr´dkoÊci. W efekcie przebudowy dziewi´ciu kad∏ubów krà˝owników

Lotniskowiec Ranger (CV-4), który by∏ poÊrednim stadium rozwoju amerykaƒskich lotniskowców. Na fotografii okr´t w czterokolorowym kamufla˝u Measure
1A specjalnie zaprojektowanym dla niego, reda bazy Norfolk, 06.07.1944 r.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

54

Nr 55 (5/2002)

• OKR¢TY WOJENNE

Kolejne stadium rozwoju amerykaƒskich lotniskowców — Hornet (CV-8) — w kamufla˝u Measure 12, baza Pearl Harbor, maj 1942 roku.
fot. zbiory Arthur D. Baker III

typu Cleveland powsta∏a seria lekkich lotniskowców o wypornoÊci nieca∏ych 11 000
ton, który to typ od pierwszej jednostki
otrzyma∏ nazw´ Independence (CVL-22).
Szcz´Êliwie jednak, okr´ty te mimo i˝ ciasne i nie lubiane przez za∏ogi, dzi´ki pr´dkoÊci porównywalnej z jednostkami typu
Essex mog∏y wspó∏dzia∏aç z nimi w zespo∏ach uderzeniowych, wykonujàc podczas
póêniejszych dzia∏aƒ wojennych zadania
wsparcia ich lotniczych grup ofensywnych.

Geneza lotniskowców typu M i d w a y
Projektowanie okr´tów, które mia∏yby
byç nast´pcami lotniskowców typu Essex
rozpocz´to ju˝ na poczàtku 1941 roku.
Wst´pne zarysy projektów powsta∏y ju˝ nawet wczeÊniej bo pod koniec poprzedniego
roku. G∏ównym novum, którego zastosowania ˝àda∏o dowództwo Marynarki Stanów Zjednoczonych by∏a poprawa opancerzenie poziomego, zw∏aszcza pok∏adu lotniczego nowych jednostek. Inaczej bowiem
ni˝ na lotniskowcach brytyjskich hangary
okr´tów amerykaƒskich nie by∏y integralnymi cz´Êciami kad∏ubów, a usytuowanymi
na nich nadbudówkami, dla których pok∏ady lotnicze stanowi∏y stropy. W zwiàzku
z tym, opancerzenie hangarów i przykrywajàcych je pok∏adów by∏o znacznie gorsze
ni˝ na jednostkach brytyjskich, które z kolei posiada∏y gorzej rozwiàzanà obron´
biernà kad∏ubów. Szczególnym przyk∏adem odpornoÊci lotniskowców brytyjskich
jest Illustrious, który 10 stycznia 1941 roku
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zosta∏ zaatakowany na Morzu Âródziemnym przez nale˝àce do X Korpusu Lotniczego Luftwaffe bombowce Ju 87. Mimo,
˝e okr´t ten zosta∏ trafiony a˝ oÊmioma
bombami o wagomiarze od 250 do 500 kg
i powa˝nie uszkodzony, zdo∏a∏ dotrzeç do
bazy na Malcie. Prowizorycznie naprawiony, przeby∏ nast´pnie o w∏asnych si∏ach
Atlantyk i dotar∏ do stoczni w Stanach
Zjednoczonych. Podczas dzia∏aƒ na Pacyfiku lotniskowce brytyjskie równie˝ wykazywa∏y swà du˝à odpornoÊç. Nara˝one na
ataki samolotów japoƒskich podobnie jak
okr´ty amerykaƒskie, znosi∏y lepiej od nich
trafienia bombami i kamikaze, a uszkodzenia ich pok∏adów by∏y na tyle niewielkie, ˝e
w krótkim czasie okr´ty te by∏y gotowe do
dalszej walki. Lotniskowce amerykaƒskie,
co równie˝ okaza∏o si´ w czasie dzia∏aƒ wojennych, posiada∏y natomiast doskonale
rozwiàzanà obron´ biernà kad∏ubów. Ich
pancerz burtowy i pok∏adowy oraz podzia∏
wewn´trzny zapewnia∏y znakomità ˝ywotnoÊç tak, ˝e trafione bombami lub przez
kamikaze, okr´ty amerykaƒskie bywa∏y
ci´˝ko uszkadzane lecz nie ton´∏y. Projekt
nowych lotniskowców, które mia∏y byç nast´pcami jednostek typu Essex mia∏ wi´c
w zamyÊle ∏àczyç cechy obrony biernej
okr´tów brytyjskich i amerykaƒskich.
Prowadzone analizy pierwszych starç
z Japoƒczykami pokazywa∏y, ˝e flocie amerykaƒskiej potrzebne sà przede wszystkim
lotniskowce o wypornoÊci zawierajàcej si´
pomi´dzy 20 000 a 30 000 ton. Zwolenni-

kami okr´tów tej wielkoÊci byli admira∏owie Chester Nimitz i Marc Mitscher, którzy na proÊb´ admira∏a Kinga wypowiedzieli si´ w sierpniu 1942 roku na temat budowy jednostek o tona˝u rz´du 45 000 ton.
Nie wykazywali przy tym entuzjazmu dla
budowy jakichkolwiek lotniskowców o ekstremalnych wypornoÊciach. Byli wi´c stanowczo przeciwni budowie wi´kszej liczby
lekkich lotniskowców takich jak okr´ty typu Independence, ale tak˝e nie widzieli
potrzeby budowy wielkich jednostek. Propozycji budowy w ramach funduszy roku finansowego 1943 czterech okr´tów o opancerzonych pok∏adach lotniczych i wypornoÊciach po 45 000 ton sprzeciwia∏ si´ równie˝ prezydent Roosevelt. Do takich jednostek odnoszono si´ równie˝ sceptycznie
w samej flocie. Nowe bomby o ci´˝arze 760
kg mog∏y bowiem przebijaç pancerz o gruboÊci 178 mm, a wi´c daleko wi´kszej ni˝
móg∏ byç zastosowany na wysoko usytuowanym pok∏adzie lotniczym okr´tu. Przeciwieƒstwem teorii zagra˝ajàcego statecznoÊci opancerzonego pok∏adu lotniczego
by∏ poglàd, ˝e najlepszà obronà przed
bombami i torpedami jest szybkoÊç i manewrowoÊç.
Cztery lotniskowce o wypornoÊciach po
45 000 ton znalaz∏y si´ jednak w programie budowy okr´tów w ramach Maximum
War Effort. W dniu 12 sierpnia 1942 roku
program ten zosta∏ zaakceptowany niemal
w ca∏oÊci przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wyjàtkiem by∏a jedynie budo-
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wa w∏aÊnie tych czterech wielkich jednostek. Ulegajàc jednak naciskom admira∏a
Kinga i Komisji G∏ównej, w dniu 8 paêdziernika Roosevelt zaaprobowa∏ równie˝
budow´ wielkich lotniskowców. Warunkami jakie przy tym postawi∏ by∏o wprowadzenie do s∏u˝by w ciàgu dwóch najbli˝szych lat adekwatnej liczby mniejszych lotniskowców oraz szybsza realizacja programu budowy wielkich okr´tów ni˝ przedstawiono to w raporcie Komisji G∏ównej
z dnia 11 wrzeÊnia. Komisja uwa˝a∏a przy
tym, ˝e nie nale˝y dokonywaç ju˝ konwersji na lotniskowce lekkich krà˝owników,
bowiem tak˝e i wÊród okr´tów tej klasy
doskwiera∏ dokuczliwy niedostatek tona˝u. Zaaprobowany do tej pory program
umo˝liwia∏ wówczas powstanie 137 lotniskowców ró˝nych podklas — od lotniskowców floty do eskortowych. Proponowany przez Prezydenta program budowy
szesnastu dodatkowych lekkich lotniskowców, o mniejszej pr´dkoÊci nie by∏ wi´c
mo˝liwy do realizacji ze wzgl´du na brak
wolnych pochylni oraz niedostatek materia∏ów i urzàdzeƒ. Jego wprowadzenie
w ˝ycie wymaga∏o poza tym przerwania innych programów, a i tak osiem pierwszych
okr´tów mog∏oby wejÊç do s∏u˝by nie
wczeÊniej ni˝ na jesieni 1945 roku. Ponadto, Komisja uwa˝a∏a funkcjonalnoÊç powolnych lotniskowców za problematycznà.
Niemniej jednak, rezygnacja z budowy
czterech okr´tów o wypornoÊci po 45 000
ton umo˝liwi∏aby budow´ czterech jednostek typu Essex (pierwsza w s∏u˝bie latem
1945 roku) lub czterech typu Independence (wszystkie w 1945 roku), albo przebudow´ na lotniskowce eskortowe dziesi´ciu
zbiornikowców (dwa w s∏u˝bie pod koniec
1944 roku, pozosta∏e do koƒca roku nast´pnego).
Zaaprobowany warunkowo przez Prezydenta program budowy wielkich lotniskowców, zgodnie z ocenà Komisji G∏ównej zak∏ada∏ wprowadzenie do s∏u˝by
dwóch okr´tów w trzecim kwartale 1945
roku, jednego w nast´pnym kwartale
i ostatniego w pierwszym kwartale 1946 roku. Przewidywano ponadto dodatkowe
szeÊç miesi´cy na osiàgni´cie przez ka˝dy
z okr´tów gotowoÊci bojowej. Pod koniec
1942 roku Roosevelt uwa˝a∏ jednak, ˝e
wojna mo˝e zostaç zakoƒczona przed up∏ywem trzech lat. Twierdzi∏ wi´c, ˝e zanim do
s∏u˝by wejdzie pierwszy z wielkich okr´tów, mo˝liwe b´dzie zbudowanie szesnastu
mniejszych lotniskowców — oÊmiu do koƒca 1944 i oÊmiu do koƒca 1945 roku. Krytycznie do oceny Komisji co do terminu
wprowadzenia do s∏u˝by wielkich lotniskowców odnosi∏ si´ równie˝ Sekretarz
Marynarki Frank Knox. Uwa˝a∏ on bo-
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wiem, ze Komisja podchodzi do tego zagadnienia zbyt ostro˝nie, obawiajàc si´ krytyki w przypadku opóênienia programu.
Nie usatysfakcjonowany dzia∏aniem Komisji Roosevelt, w dniu 21 listopada 1942
roku poprosi∏ komandora Cochrane o ocen´ mo˝liwoÊci przyspieszenia budowy
okr´tów. Po przeanalizowaniu harmonogramów Cochrane stwierdzi∏, ˝e budowa
mo˝e zostaç przyspieszona je˝eli zamówienie na dwa okr´ty zostanie ulokowane nie
tak jak planowano w stoczni Newport
News lecz w New York Navy Yard. Po anulowaniu budowy pancerników typu Montana biuro konstrukcyjne tej stoczni dysponowa∏o bowiem wolnymi mocami przerobowymi. Ju˝ w lecie 1943 roku mog∏o wi´c
rozpoczynaç projektowanie dwóch okr´tów jednoczeÊnie tak, ˝e obydwa mog∏yby
zostaç ukoƒczone w oko∏o dwadzieÊcia
cztery miesiàce póêniej. Zaletà planu komandora Cochrane’a by∏a tak˝e mo˝liwoÊç
budowy w suchych dokach, co eliminowa∏o
koszty i ryzyko zwiàzane z wodowaniem
tak du˝ych jednostek z pochylni. Komandor uwa˝a∏ natomiast za s∏uszna ocen´ Komisji G∏ównej odnoÊnie ograniczonej iloÊci
stoczni, w której wielkie lotniskowce mog∏yby byç budowane oraz istniejàcych ograniczeƒ materia∏owych. Widzia∏ tak˝e opóênienia w budowie CV-15 (koniecznoÊç wyprowadzenia z suchego doku Newport
News), CV-21 (przeholowanie dla udost´pnienia miejsca dla CV-15) i CV-32 (wyprowadzenie z suchego doku w New York
i przeholowanie do Filadelfii lub Norfolk).
Dok w stoczni filadelfijskiej zosta∏ bowiem
odrzucony, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç jednoczesnej budowy w nim dwóch ci´˝kich
krà˝owników oraz koniecznoÊç przygotowania dodatkowych projektów i zgromadzenia materia∏ów. Podsumowujàc, Cochrane uwa˝a∏ za program za mo˝liwy do
realizacji, widzàc jako najbardziej krytyczny element prace projektowe. Zaleca∏ wi´c
wykorzystanie do tego celu biura konstrukcyjnego New York Navy Yard.
Prezydent pozostawa∏ jednak sceptyczny
i w dniu 8 grudnia poprosi∏ swego doradc´
do spraw marynarki komandora J.L.
McCrea o potwierdzenie opinii Cochrane’a. Zale˝a∏o mu zw∏aszcza na przeanalizowaniu mo˝liwoÊci ograniczenia programu do dwóch okr´tów — bardziej ekonomicznie uzasadniona wydawa∏a si´ bowiem
Prezydentowi budowa innych jednostek.
Pracujàcy w Biurze Okr´tów i awansowany
teraz do stopnia kontradmira∏a Cochrane
wyjaÊnia∏, ˝e budowa jedynie dwóch wielkich lotniskowców mo˝e skomplikowaç ca∏y program. Wypowiadajàc si´ na temat
programów budowy innych okr´tów twierdzi∏, ˝e by∏y one wówczas dobrze zbilanso-

wane, a problemem by∏a nie iloÊç stali na
kad∏uby lecz dost´pnoÊç maszyn, a w szczególnoÊci produkcja przek∏adni redukcyjnych du˝ej mocy. Znacznie mniej k∏opotów sprawia∏o tak˝e pozyskanie stali konstrukcyjnej specjalnego zastosowania, która nie by∏a ju˝ potrzebna w tak olbrzymich
iloÊciach jak na poczàtku wojny. Budowa
wielkich lotniskowców mog∏a nawet pomóc w zbilansowaniu potrzeb materia∏owych, bowiem przy du˝ej iloÊci stali kad∏ubowej pojedynczy okr´t potrzebowa∏ tylko
czterech turbozespo∏ów nap´dowych.
W dniu 29 grudnia 1942 roku prezydent
Roosevelt zaaprobowa∏ ostatecznie budow´ dwóch pierwszych lotniskowców o wypornoÊci standardowej 45 000 ton. Okr´t,
którego kad∏ub otrzyma∏ numer 41 mia∏a
zbudowaç Newport News Shipbuilding,
a jednostk´ o kad∏ubie Nr 42 New York
Navy Yard. Wiodàcà w budowie typu mia∏a byç stocznia Newport News. Z budowy
dwóch kolejnych okr´tów nowego typu
zrezygnowano w dniu 22 marca 1943 roku.
Niemniej w dniu 26 maja 1943 roku Prezydent zaaprobowa∏ budow´ trzeciego wielkiego lotniskowca, dla którego kad∏uba
przewidziano numer 43, przy czym mia∏ on
powstaç w stoczni Newport News. Poniewa˝ nowe okr´ty mia∏y byç znacznie wi´ksze od poprzednich lotniskowców amerykaƒskich, przewidziano dla nich osobnà sygnatur´ — CVB. Sekretarz Floty zaaprobowa∏ jà w dniu 10 czerwca 1943 roku. Planowana wczeÊniej w ramach wielkiego programu 1945 budowa jeszcze jednej pary
lotniskowców o numerach kad∏ubów 56
i 57 zosta∏a anulowana w dniu 27 marca
1945 roku.

Projektowanie okr´tów
Zamiar budowy lotniskowców o wypornoÊci 45 000 ton nie by∏ podczas II wojny
Êwiatowej dobrze odbierany we flocie amerykaƒskiej. Do 1945 roku bezpoÊrednià
przyczynà zatoni´cia ˝adnego z lotniskowców amerykaƒskich nie by∏o bowiem bombardowane pok∏adu lotniczego. Te lotniskowce, które zosta∏y zatopione zaton´∏y
w skutek uszkodzeƒ zadanych przez torpedy. Wystarczajàcym rozwiàzaniem tych
problemów by∏o wi´c udoskonalenie obrony biernej kad∏uba oraz rozdzielenie przedzia∏ów maszynowni i kot∏owni, tak jak
uczyniono to na lotniskowcach typu Essex.
Uwa˝ano poza tym, ˝e niemo˝liwe jest
efektywne wykorzystanie tak licznych grup
samolotów jakie mia∏y bazowaç na wielkich lotniskowcach. Ówczesne procedury
amerykaƒskie zak∏ada∏y, ˝e standardowy
lotniskowiec jest w stanie wyprowadziç
szeÊç uderzeƒ samolotów pok∏adowych
dziennie, przy za∏o˝eniu ustawienia okr´tu
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na wiatr przez cztery godziny. Poniewa˝
rozwiàzania konstrukcyjne ówczesnych lotniskowców uniemo˝liwia∏y jednoczesne
startowanie i làdowanie maszyn, czynnoÊci
te musia∏y byç wykonywane naprzemiennie, zajmujàc mniej wi´cej po po∏owie
przewidywanego czasu. Nieodpowiednie
dla startów i làdowaƒ kierunki wiatru,
zmusza∏y okr´ty do manewrowania dla zaj´cia w∏aÊciwej pozycji, co utrudnia∏o prowadzenie operacji lotniczych, których czas
wyd∏u˝a∏ si´ przez to do oÊmiu godzin na
dob´. Projektowane w∏aÊnie wielkie lotniskowce, z grupà lotniczà liczàcà 144 samoloty, wymaga∏yby minimum szeÊciu godzin
do wyprowadzenia uderzenia i przyj´cia
swoich samolotów. W efekcie, w standardowym czasie, tak du˝y lotniskowiec nie
by∏by w stanie w pe∏ni wykorzystaç swej
licznej grupy samolotów. Nie by∏o to oczywiÊcie mo˝liwe do zaakceptowania. Rozwiàzaniem problemu mog∏o byç natomiast
wykorzystanie d∏ugiego pok∏adu lotniczego do jednoczesnych startów i làdowaƒ
(skróci∏oby to czas prowadzenia uderzeƒ
do wymaganych czterech godzin), albo...
budowa wi´kszej liczby mniejszych lotniskowców.
Podstawowym za∏o˝eniem przyj´tym
podczas projektowania w latach 1941-42
lotniskowców typu Midway by∏o zabezpieczenie ich zarówno przed ogniem artylerii
wi´kszego kalibru (203 mm), jak te˝ przed
uderzeniami bomb w pok∏ady lotnicze.
Projektowane przed 1940 rokiem typy lotniskowców, z powodu ograniczenia wypornoÊci, mog∏y byç zabezpieczone jedynie
przed ogniem dzia∏ o kalibrze do 152 mm.
Ze wzgl´du na licznà flot´ japoƒskich ci´˝kich krà˝owników, konstrukcja nowych,
wielkich lotniskowców mia∏a umo˝liwiaç
im przetrwanie ataku, a odpowiednie
uzbrojenie podj´cie przeciwdzia∏ania. Kiedy w 1940 roku rozpoczynano prace nad
projektem wielkich lotniskowców, amerykaƒska doktryna wykorzystania okr´tów
tej klasy zak∏ada∏a, ˝e b´dà one u˝ywane
g∏ównie w samodzielnych operacjach przeciwko japoƒskim liniom komunikacyjnym
na Pacyfiku oraz nawodnym rajderom.
W zwiàzku z tym, ich eskort´ powinny stanowiç pot´˝ne zespo∏y krà˝owników i niszczycieli. Za∏o˝enie to by∏o te˝ g∏ównym argumentem na rzecz projektowania szybkich pancerników typu Iowa oraz krà˝owników liniowych typu Alaska. W lipcu 1940
roku, w miesiàc po zatopieniu w Norwegii
brytyjskiego lotniskowca Glorious przez
niemieckie pancerniki Scharnhorst i Gneisenau, propozycj´ uzbrajania lotniskowców nast´pnych typów w dzia∏a kalibru 203
mm przedstawi∏o Komisji G∏ównej Biuro
Lotnictwa. Takie uzbrojenie niemal ca∏ko-
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wicie zabezpiecza∏oby nowe lotniskowce
przed okr´tami uzbrojonymi w artyleri´
równorz´dnego kalibru. By∏o bowiem nieprawdopodobne, aby w przypadku starcia
ci´˝kie krà˝owniki by∏y w stanie zatopiç
ogniem artyleryjskim lotniskowiec o du˝ej
wypornoÊci, chocia˝ mo˝liwe by∏o powa˝ne uszkodzenie jego pok∏adu lotniczego.
Tego typu potyczki wydawa∏y si´ wówczas
nieuniknione. Stopieƒ zaawansowania
technologicznego ówczesnych stacji radarowych dozoru nawodnego nie dawa∏
bowiem powodów do wiary w wykrywanie
napastników z odleg∏oÊci pozwalajàcej na
unikni´cie spotkania. Zwiàzanymi z tym
problemami by∏y tak˝e operacje ówczesnych lotniskowców podczas z∏ej pogody
oraz dzia∏ania w warunkach nocnych —
bez eskorty stawa∏y si´ one wtedy praktycznie bezbronne, chocia˝ zagro˝enie ze strony ci´˝kich krà˝owników tak˝e wówczas
drastycznie spada∏o.
Projektowanie pok∏adów lotniczych ówczesnych lotniskowców sprowadza∏o si´ do
takiego ustalenia ich d∏ugoÊci, aby umo˝liwia∏a ona parkowanie i obs∏ug´ samolotów
oraz pozostawa∏a jeszcze wystarczajàco
d∏uga droga do startu i làdowania. Grupy
lotnicze podczas startu by∏y parkowane na
rufach okr´tów. Dla rozbiegu ówczesnych,
stosunkowo niewielkich maszyn marynarki
wystarcza∏o, aby d∏ugoÊç pok∏adu startowego w cz´Êci dziobowej jednostki by∏a
wi´ksza ni˝ 400 stóp (tj. nieco ponad 122
m). Natomiast w czasie làdowania, maszyny musia∏y byç grupowane w cz´Êciach
dziobowych okr´tów tak, aby wystarczajàca d∏ugoÊç pok∏adu lotniczego pozostawa∏a na rufie. Obydwa te ograniczenia wynika∏y z praktyki prowadzenia operacji lotniczych wyniesionej zarówno z okresu przedwojennego jak i poczàtków wojny. Ich powodem by∏a stosunkowo niewielka pr´dkoÊç poruszania si´ ówczesnych podnoÊników lotniczych oraz ograniczony czas przebywania samolotów w powietrzu. Skutkiem tego, podstawà taktyki dzia∏ania ówczesnych lotniskowców sta∏o si´ uderzenie
lotnicze wyprowadzane przez samoloty
znajdujàce si´ ju˝ na pok∏adach — konieczny by∏ wi´c szybki start niemal ca∏ych
grup lotniczych okr´tów. Làdujàce maszyny musia∏y byç z kolei parkowane w cz´Êciach dziobowych jednostek. Szybkie
opuszczanie samolotów do hangaru nie by∏o bowiem mo˝liwe, gdy˝ podnoÊniki by∏y
sytuowane w osiach symetrii pok∏adów.
Idea projektowania ówczesnych lotniskowców amerykaƒskich w dalszym ciàgu opiera∏a si´ bowiem na wyposa˝aniu standardowo rozwiàzanych kad∏ubów okr´tów nawodnych w pok∏ady lotnicze. Dzi´ki temu
∏atwo mo˝na by∏o przebudowywaç na lot-

niskowce okr´ty innych klas lub statki handlowe, brak by∏o jednak kompleksowych
rozwiàzaƒ rozplanowania ca∏ego ich wn´trza zgodnie z potrzebami lotnictwa.
Do czasu sukcesów odniesionych przez
niemieckie bombowce nurkujàce w Norwegii oraz praktycznej prezentacji wartoÊci
opancerzonego pok∏adu lotniczego Illustrious podczas obrony tego okr´tu na Morzu Âródziemnym, amerykaƒska doktryna
budowy lotniskowców zak∏ada∏a ograniczenie ci´˝arów konstrukcji, na rzecz wielkoÊci grup lotniczych. Wynika∏a ona z poglàdu, ˝e praktycznie ˝aden pancerny pok∏ad lotniczy nie jest w stanie zatrzymaç
ka˝dej bomby. Uwa˝ano, ˝e pok∏ady pancerne powinny znajdowaç si´ ni˝ej, gdzie
du˝e ich ci´˝ary by∏y ∏atwiejsze do zrównowa˝enia. W Marynarce Stanów Zjednoczonych dominowa∏ raczej poglàd, ˝e
uszkodzenia drewnianych pok∏adów lotniczych odniesione w wyniku bombardowania b´dà mia∏y charakter miejscowy tak, ˝e
mo˝liwe b´dzie prowadzenie operacji lotniczych z nieuszkodzonych cz´Êci pok∏adów. W tym te˝ celu ju˝ w projekcie lotniskowców typu Yorktown zastosowano aerofiniszery na dziobach tak, aby mo˝liwe
by∏o làdowanie samolotów tak˝e w przypadku uszkodzenia rufowych cz´Êci pok∏adów lotniczych okr´tów. Idea ich opancerzenia powraca∏a kilkakrotnie podczas
projektowania jednostek typu Essex, kiedy
to pancerz pok∏adów lotniczych uwa˝ano
za alternatyw´ dla stosowanego do tej pory
opancerzenia pok∏adów hangarowych. Dopiero jednak doÊwiadczenia z bombowcami nurkujàcymi podczas wojny w Europie
spowodowa∏y, ˝e w sierpniu 1940 roku Komisja G∏ówna zacz´∏a rozpatrywaç mo˝liwoÊç wzmocnienia zabezpieczenia pok∏adów lotniczych projektowanych wielkich
lotniskowców.
Zupe∏nie inaczej traktowano opancerzenie pok∏adów lotniczych lotniskowców
w Wielkiej Brytanii. W okresie przedwojennym do Stanów Zjednoczonych dociera∏y jednak tylko pog∏oski o konstrukcjach
okr´tów brytyjskich. Od kiedy jednak
Amerykanie zrezygnowali z projektowania
lotniskowców z opancerzonymi pok∏adami
lotniczymi, wielu konstruktorów marynarki podejrzewa∏o, ˝e pog∏oski te sà nieprawdziwe. Komisja G∏ówna narzeka∏a w tym
czasie na niedostatecznà prac´ wywiadu
przemys∏owego. W szczególnoÊci za niedostatecznie precyzyjne uwa˝ano meldunki
ataszatów amerykaƒskich. Wszystko zmieni∏o si´ w 1940 roku. Brytyjczycy stali si´
wówczas otwarci na wymian´ informacji,
a meldunki amerykaƒskich attache powstawa∏y cz´sto na podstawie oficjalnych
dokumentów brytyjskiej Admiralicji. Do
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po∏owy 1941 roku, kiedy to w Stanach
Zjednoczonych rozpocz´to intensywne
dyskusje dotyczàce projektów wielkich lotniskowców, szczegó∏y rozwiàzaƒ konstrukcyjnych opancerzonych pok∏adów lotniczych okr´tów brytyjskich by∏y ju˝ dost´pne dla zainteresowanych oficerów Marynarki Stanów Zjednoczonych, którzy mogli
ponadto bezpoÊrednio obserwowaç operacje jednostek brytyjskich. Kluczowym wydarzeniem by∏a wizyta w Wielkiej Brytanii
kontradmira∏ów Cochrane’a i Millsa z Biura Okr´tów pod koniec 1940 roku. Brytyjczycy umo˝liwili im obejrzenie nowych lotniskowców, w których konstrukcji zastosowano opancerzone pok∏ady lotnicze. Dalsze obserwacje Amerykanie mogli poczyniç w 1941 roku, podczas remontu w Norfolk Navy Yard uszkodzonego Illustrious.
Zgodnie z opinià kontradmira∏a Cochrane’a po˝àdane by∏o posiadanie przez nowe
lotniskowce opancerzenia pok∏adu lotniczego i pok∏adu hangarowego, a tak˝e podzielenie samego hangaru ci´˝kimi grodziami poprzecznymi. Aby uniknàç powa˝nych zniszczeƒ jakich Illustrious dozna∏ po
przebiciu pok∏adu pancernego wskutek
wybuchu bomb we wn´trzu hangaru, nie

nale˝a∏o natomiast stosowaç opancerzenia
jego Êcian.
Zagro˝enie jednostek p∏ywajàcych wynika∏o ze stosowania przez nieprzyjaciela
dwóch rodzajów bomb lotniczych. Bomby
burzàce, których konstrukcja powodowa∏a
ich wybuchy w chwili uderzenia, w normalnych warunkach nie stwarza∏y zagro˝enia
przebicia nawet lekkiego pancerza. Je˝eli
jednak by∏y zrzucane z bardzo du˝ej wysokoÊci, mog∏y przebijaç tak˝e grubo opancerzone pok∏ady. Opóênienie zapalników
bomb przeciwpancernych powodowa∏o natomiast, ˝e wybucha∏y one dopiero po
przebiciu pok∏adu pancernego czyniàc
spustoszenia i zasypujàc od∏amkami pomieszczenia poni˝ej. Chocia˝ ich uderzenia nie powodowa∏y powstawania du˝ych
otworów w pok∏adach, to eksplozja na
przyk∏ad w magazynach usytuowanych poni˝ej mog∏a zniszczyç okr´t. SkutecznoÊç
zabezpieczenia przed wybuchem bomby
przeciwpancernej zale˝a∏a od opóênienia
na jakie by∏ nastawiony jej zapalnik. Istnia∏y zatem dwa zasadnicze sposoby obrony
przed bombami tego rodzaju. Pierwszym
by∏o zastosowanie pancerza o takiej gruboÊci, która uniemo˝liwi∏aby jego przebicie.

Drugim by∏o zastosowanie kilku kolejnych
pok∏adów o stosunkowo niewielkich gruboÊciach. Najwy˝szy z nich inicjowa∏ zapalnik tak, aby jeden z ni˝szych pok∏adów
móg∏ zneutralizowaç od∏amki eksplodujàcej bomby. Je˝eli jednak zapalnik bomby
posiada∏ wystarczajàco d∏ugie opóênienie,
mog∏a ona przebiç kilka pok∏adów zanim
wybuch∏a. Seria pok∏adów o mniejszych
gruboÊciach nie by∏a wi´c w stanie zatrzymaç ka˝dej bomby. Lepszy efekt móg∏
w takim wypadku daç pojedynczy pok∏ad
pancerny, którego gruboÊç by∏aby ich sumà. Wystarczajàco ci´˝ka bomba by∏aby
jednak w stanie przebiç ka˝dy pok∏ad pancerny, nie napotykajàc przy tym dalej na
˝aden inny opór. W 1940 roku by∏o ju˝ jasne, ˝e przystosowanie samolotów do przenoszenia znacznie ci´˝szych bomb jest
o wiele ∏atwiejsze, ni˝ zwi´kszanie gruboÊci
pok∏adów pancernych okr´tów. Przy projektowaniu obrony biernej z pojedynczym
pok∏adem pancernym nale˝a∏o za∏o˝yç ci´˝ar bomby, na który pok∏ad ten powinien
byç odporny. Oznacza∏o to, ˝e bomba
przeciwpancerna o odpowiednio wi´kszym
wagomiarze mog∏a przebiç ka˝dy pojedynczy pok∏ad pancerny, którym móg∏ byç

Brytyjski lotniskowiec Indomitable w poczàtkowym okresie swojej s∏u˝by. Opancerzony pok∏ad okr´tów tego typu stanowi∏ wzorzec dla amerykaƒskich konstruktorów przy opracowywaniu jednostek typu Midway.
fot. zbiory Jaros∏aw Malinowski
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w szczególnoÊci pok∏ad lotniczy lotniskowca. W przedstawionym przez komandora
Spellmana z Biura Artylerii raporcie
z prób przeprowadzonych na poligonie podano, ˝e bomba o wagomiarze 227 kg zrzucona z odpowiedniej wysokoÊci mo˝e ca∏kowicie przebiç pancerz o gruboÊci 76 mm.
Zrzucona z 1 220 m bomba tego samego
wagomiaru przebija∏a p∏yt´ stalowà o gruboÊci 25 mm. Konkluzjà raportu by∏o
stwierdzenie, ˝e ˝aden pok∏ad bez znacznego wzmocnienia pancerza nie jest w stanie zabezpieczyç okr´tu przed bombami
ci´˝szymi ni˝ najmniejsze, tj. oko∏o 45-cio
kilogramowe. Nawet jednak gdyby by∏o
mo˝liwe zaprojektowanie pok∏adu ca∏kowicie odpornego na uderzenia bomb lotniczych, to na jego powierzchni pozostawa∏y
elementy zupe∏nie na nie nieodporne. By∏y
nimi min. podnoÊniki samolotów, które na
okr´tach amerykaƒskich dla zmniejszenia
ci´˝aru mia∏y poszycie aluminiowe. Bomba, która trafi∏a w taki nieopancerzony
podnoÊnik nie tylko wy∏àcza∏a go z akcji,
ale mog∏a swobodnie dotrzeç i eksplodowaç poni˝ej — w magazynie lub maszynowni. Os∏abienie konstrukcji pok∏adu
pancernego stanowi∏y tak˝e katapulty oraz
otwory przeznaczone do mocowania aerofiniszerów, a tak˝e innych elementów wyposa˝enia okr´towego.
Zwi´kszenie gruboÊci pancerza pok∏adu
lotniczego, skutkowa∏o wzrostem wielkoÊci
wysoko usytuowanych ci´˝arów i oprócz
zagro˝enia dla statecznoÊci lotniskowca
pociàga∏o za sobà koniecznoÊç rezygnacji
z dodatkowego opancerzenia innych, ˝ywotnie wa˝nych przedzia∏ów okr´tu. Bomby nie tylko mog∏y bowiem trafiaç w pok∏ady, ale tak˝e w inne elementy kad∏uba, a co
by∏o szczególnie wa˝ne w przypadku lotniskowców, w Êciany hangarów. Ówczesne
amerykaƒskie tendencje w budowie okr´tów tej klasy zak∏ada∏y projektowanie hangarów jako konstrukcji nie tylko nieopancerzonych, a wr´cz otwartych. Wynika∏o to
z ch´ci maksymalnego skrócenia czasu wyprowadzania pok∏adowych uderzeƒ lotniczych, co wymaga∏o grzania w hangarach
silników samolotów przed ich podniesieniem na pok∏ad. Otwarte konstrukcje hangarów mia∏y jeszcze jednà, niezwykle istotnà zalet´. W wypadku eksplozji w ich wn´trzach dawa∏y mo˝liwoÊç swobodnego ujÊcia gazów b´dàcych efektem wybuchu.
Zalety tej, co by∏o oczywiste, nie posiada∏y
hangary o Êcianach opancerzonych. Uwidoczni∏o si´ to w przypadkach eksplozji,
które podczas II wojny Êwiatowej mia∏y
miejsce w hangarach lotniskowców brytyjskich i japoƒskich — skutkami tych wybuchów by∏o zrywanie pok∏adów i podnoÊników samolotów.
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Przyczynkiem do rozpocz´cia projektowania pierwszych wielkich lotniskowców
amerykaƒskich by∏ datowany na 15 czerwca 1939 roku list admira∏a E. C. Kalbfusa,
dowódcy Bojowych Si∏ floty. Sugerowa∏ on
koniecznoÊç budowy dobrze opancerzonych lotniskowców, zarówno ma∏ych jak
i wielkich zdolnych przetrwaç powtarzajàce si´ uderzenia bombowe, ataki okr´tów
podwodnych oraz ogieƒ artylerii kalibru do
203 mm. Admira∏ uwa˝a∏, ˝e powinny to
byç jednostki porównywalne co do wielkoÊci z projektowanymi w∏aÊnie pancernikami typu Iowa. Pod koniec tego samego roku Komisja G∏ówna poleci∏a Biuru Budów
i Remontów rozpocz´cie studiów nad projektem wielkich lotniskowców. Podstawà
ich konstrukcji mia∏ byç powi´kszony projekt CV-9E — lotniskowców typu Essex.
Oprócz zwi´kszenia wypornoÊci dokonano
w nim przeniesienia pancerza poziomego
z pok∏adu hangarowego na lotniczy, dodajàc przy tym dodatkowe 1 200 ton opancerzenia. Biuro Lotnictwa obstawa∏o jednak
w dalszym ciàgu przy projektowaniu jednostek z otwartymi hangarami. Nie by∏o wi´c
mo˝liwe stworzenie takiej konstrukcji, która zabezpiecza∏aby lotniskowce przed wpadaniem przez otwarte Êciany hangaru
bomb i przenikaniem ich do wewn´trznych
przedzia∏ów okr´tu. Takie rozmieszczenie
znacznych ci´˝arów powodowa∏o tak˝e
wzrost napr´˝eƒ wewn´trznych powstajàcych w wyniku ko∏ysaƒ na fali lub wywo∏anych bocznym wiatrem. Dodatkowo, dla
zmniejszenia przechy∏ów przy wykonywaniu zwrotów, musia∏oby ono zostaç skompensowane zwi´kszeniem szerokoÊci kad∏uba. Z tych wszystkich powodów koncepcja opancerzenia pok∏adu lotniczego
nowych okr´tów zosta∏a odrzucona przez
Komisj´ G∏ównà w dniu 7 lutego 1940 roku. Nie by∏ to jednak koniec sporów.
W dniu 7 lipca Biuro Lotnictwa po raz
kolejny podnios∏o problem zwi´kszenia
kalibru artylerii nowych okr´tów. Zasugerowa∏o ono, ˝e ka˝dy nowy lotniskowiec
powinien byç uzbrojony w dzia∏a kalibru
203 mm, akceptujàc w ten sposób budow´
wi´kszych jednostek. Rzecznikiem artylerii
takiego kalibru by∏ komandor Marc Mitscher, który w koƒcowym okresie wojny zas∏ynà∏ jako dowódca zespo∏ów szybkich lotniskowców. Uwa˝a∏ on wówczas, ˝e lotniskowce bardziej potrzebujà dzia∏ przeciwokr´towych ni˝ przeciwlotniczych. Jako najlepszà obron´ przeciwko samolotom nieprzyjaciela widzia∏ on bowiem w∏asne maszyny lotniskowców oraz chwalone przez
Brytyjczyków radarowe stacje dozoru powietrznego. Propozycja Biura Lotnictwa
wywo∏a∏a z kolei mieszane opinie w szefostwie Operacji Floty. Jako alternatyw´ za-

proponowano nowe dzia∏a uniwersalne kalibru 152 mm typu 6/47, zwracajàc uwag´
na to, ˝e starcia z okr´tami nawodnymi b´dà przypuszczalnie odbywa∏y si´ na niezbyt
wielkich odleg∏oÊciach.
Wprowadzenie wzmocnionej artylerii
powodujàce wzrost ci´˝aru uzbrojenia
okr´tu, pociàga∏o zwi´kszenie wypornoÊci
kad∏uba oraz wymaga∏o zastosowania si∏owni o wi´kszej mocy. W 1940 roku, ze
wzgl´du na ograniczone zdolnoÊci produkcyjne amerykaƒskiego przemys∏u, wybór
okr´towych uk∏adów nap´dowych dla nowoprojektowanych jednostek bojowych
Marynarki Stanów Zjednoczonych by∏
ograniczony. Do dyspozycji by∏y si∏ownie
o mocy: 150 000 KM lotniskowców Essex
i krà˝owników liniowych Alaska oraz 172
000 KM przeznaczone dla okr´tów liniowych typu Montana i 212 000 KM szybkich
pancerników Iowa. Alternatywà zwi´kszenia mocy maszyn by∏o zmniejszenie pr´dkoÊci okr´tu. Zgodnie z procedurami stosowanymi wówczas w U.S. Navy lotniskowiec powinien p∏ynàç na wiatr przez 30 minut podczas startu i oko∏o godziny w czasie
làdowania w∏asnych formacji powietrznych. ZdolnoÊç do tak okreÊlonego w czasie utrzymywania du˝ych pr´dkoÊci wiàza∏a si´ wi´c ÊciÊle z wielkoÊciami grup lotniczych. Dlatego te˝ nie by∏ mo˝liwy do zaakceptowania projekt si∏owni, której moc powodowa∏aby, ˝e okr´t rozwija∏by pr´dkoÊç
znacznie ni˝szà ni˝ 33 w´z∏y. Dla zak∏adanej pr´dkoÊci wielkich lotniskowców, którà
okreÊlono na 32 w´z∏y, si∏ownia o mocy 150
000 KM powinna byç wi´c raczej zastàpiona maszynownià o mocy 172 000 KM.
B´dàcy dowódcà si∏ lotniczych floty
kontradmira∏ William H. Halsey zwróci∏
w dniu 1 sierpnia 1940 roku uwag´ Szefa
Operacji Marynarki na brytyjskie poglàdy
dotyczàce konstrukcji lotniskowców,
w szczególnoÊci zaÊ na to, ˝e pok∏ad lotniczy nowych okr´tów, który by∏ opancerzony w cz´Êci wystarczajàcej do làdowania,
stanowi∏ integralnà cz´Êç ich kad∏uba.
Przeciwnà opini´ z kolei wyrazi∏ g∏ównodowodzàcy floty admira∏ J. O. Richardson,
który by∏ przeciwnikiem stosowania opancerzonych pok∏adów lotniczych uwa˝ajàc
je za bardzo trudne do remontowania. Zauwa˝a∏ on, ˝e podczas kampanii w Norwegii nie zosta∏ trafiony bombà ˝aden lotniskowiec, a ca∏kowity wspó∏czynnik trafieƒ
bombowych wszystkich okr´tów wynosi∏
zaledwie 0,7%. Z drugiej zaÊ strony opancerzony pok∏ad lotniczy pozwala∏ na operowanie z niego samolotów o wi´kszym
ci´˝arze. W tym czasie Biuro Okr´tów narzuci∏o ograniczenie ci´˝aru maszyn do
5 900 kg, który to limit przekracza∏y nie tylko samoloty torpedowo-bombowe (o prze-
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sz∏o 900 kg), ale tak˝e nowe konstrukcje
jednosilnikowych myÊliwców. Zwolennikiem wzmocnienia pok∏adów umo˝liwiajàcego dzia∏anie ci´˝szych samolotów oraz
wymuszonego przez zwi´kszenie pancerza
poprawienia statecznoÊci, co z kolei pozwala∏o na dzia∏anie ci´˝szych grup lotniczych, by∏ te˝ komandor Marc Mitscher.
W dniu 2 sierpnia 1940 roku Komisja
G∏ówna og∏osi∏a za∏o˝enia projektowe dla
nowego typu lotniskowca. Zwróci∏a przy
tym szczególnà uwag´ aby gruboÊç pok∏adu lotniczego wynosi∏a przynajmniej 38
mm, co mia∏o czyniç go odpornym na uderzenia od∏amków oraz niewielkich bomb.
Artyleri´ nowych okr´tów mia∏y stanowiç
alternatywnie dzia∏a 203 mm, przeciwokr´towe lub uniwersalne armaty 152 mm, albo
kombinacja dzia∏ uniwersalnych kalibrów
152 mm i 127 mm. Nad nowymi konstrukcjami takich dzia∏ pracowa∏o w∏aÊnie Biuro
Artylerii. O Ile jednak projektowanie uniwersalnych armat kalibru 152 mm typu
6/47 by∏o ciàgle jeszcze w stadium wst´pnym, to znacznie bardziej zaawansowane
by∏o konstruowanie dzia∏ 127 mm typu
5/54. Mia∏y byç one w za∏o˝eniu przeznaczone dla pancerników typu Montana.
Wi´ksza pr´dkoÊç wylotowa pocisków czyni∏a z nich lepsze dzia∏a przeciwokr´towe
ni˝ stosowane dotychczas armaty uniwersalne typu 5/38. Cenà za to udoskonalenie
by∏o z kolei pogorszenie charakterystyki
strzelania przeciwlotniczego, które wynika∏o z mniejszej szybkostrzelnoÊci powodowanej wi´kszym ci´˝arem pocisku i ∏adunku prochowego. By∏a to jednak wada mo˝liwa do zaakceptowania.
W dniu 6 sierpnia 1940 roku Komisja
G∏ówna przystàpi∏a do analizy kosztów
trzech ró˝nych projektów b´dàcych rozwini´ciem konstrukcji lotniskowców typu Essex. W ka˝dym z nich zwi´kszono jednak
gruboÊç opancerzenia pok∏adów okr´tu.
I tak: gruboÊç czwartego pok∏adu (ochronnego) zwi´kszono z 38 mm do 51 mm;
a pok∏adu hangaru z 64 mm do 89 mm. Pok∏ad lotniczy otrzyma∏ pancerz o gruboÊci
25 mm. Wybór tak niewielkiego opancerzenia by∏ podyktowany ch´cià ograniczenia uszkodzeƒ w przypadku wybuchu bomby powy˝ej lub poni˝ej pok∏adu lotniczego
oraz za∏o˝eniem, ˝e b´dzie on inicjowa∏ zapalniki bomb wymuszajàc ich eksplozje
przed dotarciem do ˝ywotnie wa˝nych
przestrzeni okr´tów. Podstawowe charakterystyki tych trzech wariantów przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
• CVA-A: wypornoÊç 44 500 ton; d∏ugoÊç na linii wodnej 274,32 m; uzbrojenie 9
dzia∏ 203 mm; zabezpieczenie przed pociskami 203 mm; 112 samolotów; moc maszyn 172 000 KM; pr´dkoÊç 33 w — wa-
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riantu tego nigdy nie opracowano szczegó∏owo;
• CVA-B: wypornoÊç 38 500 ton; d∏ugoÊç
na linii wodnej 274,32 m; uzbrojenie 16
dzia∏ uniwersalnych 152 mm (4 x II; 8 x I);
zabezpieczenie przed pociskami 152 mm;
91 samolotów; moc maszyn 150 000 KM;
pr´dkoÊç 32,5 w — wariant zosta∏ przedstawiony w dniu 16 grudnia 1940 roku;
• CVA-C: wypornoÊç 33 400 ton; d∏ugoÊç na linii wodnej 268,22 m; uzbrojenie
12 dzia∏ uniwersalnych 127 mm; zabezpieczenie przed pociskami 152 mm; 83 samoloty; moc maszyn 150 000 KM; pr´dkoÊç 33
w — wariant zosta∏ przedstawiony w dniu
11 paêdziernika 1940 roku;
Priorytet tych projektów by∏ nast´pujàcy: C, A, B, — jak podano to ju˝ wczeÊniej
program projektowania dzia∏ 152 mm typu
6/47 znacznie si´ bowiem opóênia∏. W mi´dzyczasie problem wyposa˝enia okr´tów
w opancerzony pok∏ad lotniczy po raz kolejny podniós∏ komandor McCain — dyrektor Planowania Wojennego. Oczekiwa∏
on, ˝e do studium budowy wielkich lotniskowców zostanie w∏àczony wariant jednostki z pancernym pok∏adem lotniczym
na wzór brytyjski. W dniu 18 listopada Komisja G∏ówna ponownie potwierdzi∏a jednak swoje stanowisko argumentujàc, ˝e
lotniskowce typu Essex, chocia˝ nie posiada∏y pancernego pok∏adu lotniczego, sà
uwa˝ane za najlepsze okr´ty tej klasy. Dalsze prace kontynuowano wi´c nad wariantem CV-A, który by∏ pierwszym z serii projektów okr´tów o bardzo du˝ej grupie lotniczej. Stanowi∏o jà 112 samolotów: z czego 36 myÊliwskich, 38 bombowych i 38
bombowo-torpedowych. Kad∏ub lotniskowca w tym wariancie, by∏ przypuszczalnie podstawà póêniejszego projektu CV-E.
Trwajàca przez szeÊç kolejnych miesi´cy
Êcis∏a wspó∏praca brytyjsko-amerykaƒska
zaowocowa∏a w dniu 12 czerwca 1941 roku
raportem kapitana S. Tellera, By∏ on obserwatorem na pok∏adzie lotniskowca Formidable, bliêniaczej jednostki Illustrious,
podczas jego dzia∏aƒ na Morzu Âródziemnym. W konkluzji raportu Teller stwierdza∏, ˝e obrona bierna lotniskowców brytyjskich skutkuje zmniejszeniem niemal
o 50 % liczby zaokr´towanych na nich samolotów. Opancerzenie lotniskowca
zmniejsza wi´c znacznie jego si∏´ uderzeniowà. Konieczne sà wi´c dodatkowe maszyny, w szczególnoÊci myÊliwce, które b´dà w stanie zapewniç os∏on´ lotniczà. Wed∏ug Tellera mia∏o to sens jedynie wtedy,
kiedy lotniskowce wyposa˝one w silnà
os∏on´ biernà dzia∏a∏y na akwenach zamkni´tych, gdzie mogà byç wspierane
przez samoloty bazujàce na làdzie. Dla lotniskowców dzia∏ajàcych w normalnych wa-

runkach operacyjnych wa˝niejsza ni˝
opancerzenie by∏a pot´˝na grupa lotnicza.
W rezultacie nieformalnej proÊby Komisji
G∏ównej przedstawionej 30 czerwca 1941
roku, Biuro Okr´tów rozpocz´∏o projektowanie lotniskowca o wypornoÊci w przybli˝eniu równej jednostkom typu Essex.
Kosztem d∏ugoÊci, pr´dkoÊci i wielkoÊci
grupy lotniczej zastosowano opancerzeniu
pok∏adu lotniczego oraz grodzie ochronne.
Oznaczony jako wariant CVA-D okr´t
mia∏ mieç wypornoÊç 28 000 ton; d∏ugoÊç
na linii wodnej 240,18 m; uzbrojenie w postaci 12 dzia∏ uniwersalnych 127 mm; 64 samoloty; moc maszyn 150 000 KM i pr´dkoÊç 31,5 w. Hangar jednostki mia∏ byç podzielony grodziami pancernymi na trzy
cz´Êci tak, aby ograniczyç uszkodzenia spowodowane wybuchami bomb. Biuro Okr´tów uwa˝a∏o bowiem, ˝e nie mo˝na zaprojektowaç pok∏adu o takiej gruboÊci, który
by∏by w stanie oprzeç si´ wszystkim bombom. Brytyjskie doÊwiadczenia z Illustrious
pokaza∏y, ˝e jego opancerzony pok∏ad lotniczy by∏ przebijany przez bomby przeciwpancerne wa˝àce wi´cej ni˝ 450 kg.
Projektowanie wariantu CV-D uÊwiadomi∏o konstruktorom, ˝e kad∏ub lotniskowców typu Essex jest zbyt ma∏y, aby pomieÊciç odpowiednie zabezpieczenie pok∏adu
lotniczego i hangaru. Zaledwie 38-mio milimetrowy pancerz pok∏adu lotniczego
kosztowa∏ ponad 900 ton wypornoÊci,
zmniejszenie d∏ugoÊci okr´tu z 249,96
m do 240,18 m (co skutkowa∏o spadkiem
pr´dkoÊci o 1,5 w) oraz zmniejszeniem
grupy lotniczej o 19 samolotów. W ramach
projektu wst´pnego zasugerowano jako alternatyw´ lotniskowiec o wypornoÊci oko∏o
45 000 ton, ze 110 lub nawet 130 samolotami i opancerzeniem gruboÊci 89 mm na pok∏adzie lotniczym, 51 mm na hangarowym
i 51 mm nad ˝ywotnie wa˝nymi przedzia∏ami oraz zabezpieczeniem przed ogniem artyleryjskim pocisków kalibru 203 mm.
Oznaczony jako CV-E wariant by∏ podobny do pierwszego projektu CV-A. Ró˝nic´
pomi´dzy nimi stanowi∏y: dodatkowy pancerze pok∏adu lotniczego, oraz 89-cio milimetrowy pancerz pok∏adu hangaru, co
kosztowa∏o w sumie ponad 1 000 ton wypornoÊci okr´tu.
Obydwa te warianty by∏y odmiennie
oceniane przez ró˝ne gremia. Biuro Okr´tów opowiada∏o si´ za wariantem CVE stwierdzajàc, ˝e dla przebicia jego pok∏adu lotniczego bomby podobnych wagomiarów muszà byç zrzucane z ponad dwukrotnie wi´kszych wysokoÊci. W takim wypadku, oprócz redukcji liczby, koniecznych do
przebicia pok∏adu bomb jakie mog∏y przenosiç samoloty nieprzyjaciela, dodatkowà
zaletà by∏a mniejsza celnoÊç ich zrzucania.
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Franklin (CV-13) typu Essex wojennej ju˝ budowy. Okr´t w kamufla˝u Measure 32/6A, Atlantyk, luty 1944 roku.

Za maksymalnà gruboÊç pok∏adu lotniczego Biuro Okr´tów uwa˝a∏o 89 mm.
W zwiàzku ze stosowaniem na amerykaƒskich lotniskowcach otwartych hangarów
wi´ksza jego gruboÊç mog∏a prowadziç do
k∏opotów ze statecznoÊcià. Dlatego te˝
uwa˝ano, ˝e opancerzonym powinien byç
raczej pok∏ad hangaru. Dla Biura Lotnictwa bardziej atrakcyjny by∏ natomiast wariant VC-D. Na trzech lotniskowcach o wypornoÊciach po 45 000 ton mo˝na by∏o bowiem zaokr´towaç maksymalnie 390 samolotów, a na odpowiadajàcym im tona˝owo pi´ciu CV-D 415 maszyn, przy za∏o˝eniu identycznej ich liczby jak na lotniskowcach typu Essex. Mniej zainteresowane
tym projektem by∏o z kolei Biuro Artylerii.
Mniejsza pr´dkoÊç powodowa∏a bowiem
wi´ksze prawdopodobieƒstwo starcia
z krà˝ownikami nieprzyjaciela, a pok∏ad
lotniczy o gruboÊci 38 mm nie by∏ w stanie
zatrzymaç bomb o wagomiarach 227 kg
zrzuconych z wysokoÊci przekraczajàcej
1 800 m. Po∏àczenie pok∏adu lotniczego
o gruboÊci 38 mm i pok∏adu g∏ównego
o gruboÊci 64 mm nie dawa∏o wystarczajàcego zabezpieczenia, a zwi´ksza∏o ci´˝ar
i upoÊledza∏o statecznoÊç okr´tu. Poniewa˝
nie mo˝na by∏o zaprojektowaç pok∏adu
lotniczego o gruboÊci uniemo˝liwiajàcej jego przebicie przez ka˝dà z bomb Biuro
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Okr´tów oczekiwa∏o, ˝e lotniskowce otrzymajà pancerz umo˝liwiajàcy inicjacj´ zapalników bomb przeciwpancernych. Do tego celu wystarczy∏y blachy o gruboÊci zaledwie 13 mm.
W dniu 24 wrzeÊnia Komisja G∏ówna
odrzuci∏a wariant CV-D jako majàcy zbyt
niezadowalajàce charakterystyki, zw∏aszcza je˝eli chodzi o wielkoÊç grupy lotniczej
okr´tu. Z kolei Szefostwo Planowania Wojennego uwa˝a∏o, ˝e lotniskowce powsta∏e
wed∏ug projektu CV-E b´dà zbyt niepor´czne w dzia∏aniu, gdy˝ trudnoÊci mo˝e
sprawiaç operowanie z ich pok∏adów grup
lotniczych liczàcych po 120 samolotów.
W tej sytuacji Komisja G∏ówna powróci∏a
do projektu CV-C i traktujàc go jako podstaw´ za˝àda∏a przedstawienia rozwiàzaƒ
nast´pujàcych wariantów:
• CVA-F: wypornoÊç 35 900 ton; d∏ugoÊç na linii wodnej 274,32 m; uzbrojenie
12 dzia∏ 127 mm; pok∏ady opancerzone:
lotniczy 25 mm, hangaru 89 mm, pancerny
45 mm; 110 samolotów; moc maszyn
150 000 KM; pr´dkoÊç 32,5 w;
• CVA-G: wypornoÊç 39 500 ton; d∏ugoÊç na linii wodnej 274,32 m; uzbrojenie
12 dzia∏ 127 mm; pok∏ady opancerzone:
lotniczy 89 mm, hangaru 51 mm, pancerny
45 mm; 110 samolotów; moc maszyn
150 000 KM; pr´dkoÊç 32 w;

fot. zbiory Arthur D. Baker III

• CVA-H: wypornoÊç 37 400 ton; d∏ugoÊç na linii wodnej 274,32 m; uzbrojenie
12 dzia∏ 127 mm; pok∏ady opancerzone:
hangaru 51 mm oraz lotniczy 89 mm i pancerny 45 mm — na Êródokr´ciu; w cz´Êciach dziobowej i rufowej nieopancerzony
pok∏ad lotniczy i pancerny 133 mm; 110 samolotów; moc maszyn 150 000 KM; pr´dkoÊç 32,5 w;
Wszystkie te trzy warianty Biuro Okr´tów przedstawi∏o w dniu 24 listopada.
Ostatnim z serii projektów by∏ wariant
CV-I, w którym zrezygnowano zupe∏nie
z pancerza burtowego i wewn´trznego pok∏adu pancernego na rzecz opancerzenia
pok∏adu lotniczego o gruboÊci 127 mm
i pok∏adu hangarowego o gruboÊci 51 mm.
Mimo wzrostu wypornoÊci okr´tu w tym
wariancie do 40 000 ton, ze wzgl´du na
mniejsze rozmiary hangaru, liczebnoÊç jego grupy lotniczej spad∏a do 60 samolotów,
co by∏o niemo˝liwe do zaakceptowania.
Zakoƒczywszy na tym wariancie seri´ projektów Biuro Okr´tów przedstawi∏o opini´, ˝e najlepiej spe∏niajàcym za∏o˝enia
spoÊród wszystkich wykonanych projektów
jest wariant CV-E. W dniu 27 grudnia 1941
roku szef Biura zakomunikowa∏, ˝e jego
konstruktorzy nie b´dà wykonywali dalszych projektów do czasu a˝ Komisja
G∏ówna w oparciu o ju˝ przedstawione
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rozwiàzania okreÊli w przybli˝eniu wielkoÊç i podstawowe za∏o˝enia konstrukcji
nowego typu lotniskowców. Do wariantu
CV-E powróci∏o tak˝e w tym czasie Biuro
Lotnictwa, które w dniu 18 lutego zarekomendowa∏o jego przyj´cie. Majàcy gruboÊç
89 mm pok∏ad lotniczy pozwala∏ bowiem
na starty samolotów o ci´˝arze niemal
12 000 kg oraz làdowania maszyn o wadze
do 10 000 kg. W tej sytuacji Komisji G∏ównej nie pozosta∏o nic innego ni˝ wyra˝enie
swojej aprobaty i w dniu 14 marca 1942 roku charakterystyki wariantu CV-E zosta∏y
przes∏ane Sekretarzowi Floty.
Zaaprobowany przez Sekretarza Floty
tydzieƒ póêniej projekt podstawowy, zak∏ada∏ budow´ lotniskowca o wypornoÊci
standardowej 45 000 ton, d∏ugoÊci 274,32
m; szerokoÊci 33,83 m i zanurzeniu 9,91 m.
Jego grup´ lotniczà mia∏o stanowiç 120 samolotów (36 myÊliwskich, 38 bombowych
i 36 torpedowo-bombowych) lub jako ich
ekwiwalent 83 ci´˝sze maszyny, których
projektowanie w∏aÊnie trwa∏o. Artyleri´
g∏ównà okr´tu mia∏o stanowiç 16 dzia∏ uniwersalnych kalibru 127 mm, zarówno typów 5/38, jak i 5/54. Wykonane szczegó∏owe analizy pokaza∏y, ˝e zasi´g lotniskowca
za∏o˝ony na 20 000 mil morskich przy
pr´dkoÊci 15 w´z∏ów wymaga∏ zapasu paliwa, który powodowa∏ zwi´kszenie wypornoÊci o 2 500 ton. Przewidziane wi´c w projekcie pierwotnym maszyny o mocy
172 000 KM okaza∏y si´ niewystarczajàce
dla osiàgni´cia zak∏adanej pr´dkoÊci. Dlatego te˝ postanowiono wykorzystaç standardowe maszyny o mocy 212 000 KM na
wa∏ach, takie jak zastosowano na szybkich
pancernikach typu Iowa. Wyposa˝enie
okr´tów w takie maszyny wymaga∏o zwi´kszenia szerokoÊci ich kad∏ubów do 34,44 m,
co uwa˝ano za dopuszczalne ze wzgl´du na
planowanà wówczas przebudow´ Êluz Kana∏u Panamskiego (w rzeczywistoÊci nigdy
jej nie rozpocz´to). Lotniskowce typu Midway by∏y pierwszymi okr´tami amerykaƒskimi, które nie by∏y w stanie pokonywaç
Kana∏u Panamskiego. Zdecydowano przy
tym o zachowaniu przewidywanego
uprzednio podzia∏u si∏owni, w taki sposób
jaki projektowano dla okr´tów liniowych
typu Montana.
Istotny wp∏yw na proces projektowania
lotniskowców mia∏ list jaki w dniu 1 lipca
wystosowa∏ Dowódca Lotniskowców Floty
Atlantyckiej. W piÊmie tym zwróci∏ uwag´
na koniecznoÊç zmniejszenia rozmiarów
wysepki nadbudówek pok∏adowych stwierdzajàc, ˝e niezrównowa˝enie jej ci´˝aru
by∏o przyczynà uszkodzeƒ torpedowych
lotniskowca Saratoga. WysokoÊç nadbudówki nowych okr´tów by∏a zdeterminowana sposobem usytuowania wie˝ dzia∏
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127 mm przed i za wysepkà. Ustawienie
wie˝ jedna nad drugà wymaga∏o wysokiego
usytuowania sterówki oraz pomostu bojowego, dla zapewnienia nale˝ytego pola widzenia do przodu. W zwiàzku z tym wie˝e
artylerii uniwersalnej powinny zostaç
umieszczone na burtach, w miar´ mo˝liwoÊci z w∏asnymi dalocelownikami. Odmienne by∏y natomiast oczekiwania ró˝nych rodzajów si∏ zbrojnych. Marynarka oczekiwa∏a nadbudówki o du˝ej obj´toÊci, zdolnej
pomieÊciç centrale dowodzenia i kontroli
lotów oraz stanowisko naprowadzania myÊliwców. Biuro Lotnictwa spodziewa∏o si´
natomiast, ˝e wysepka b´dzie mia∏a niewielkie rozmiary, takie jak nadbudówki
lotniskowców eskortowych czy lekkich. Wiceszef Operacji Floty poleci∏ z kolei aby
centrale dowodzenia i kontroli lotów zosta∏y usytuowane na galerii poni˝ej pok∏adu lotniczego. Tam te˝ rozplanowano poczwórne stanowiska dzia∏ek przeciwlotniczych 40 mm Bofors. Prawoburtowe dalocelowniki artylerii uniwersalnej zosta∏y
usytuowane na pok∏adzie lotniczym przed
i za wysepkà. Na samej nadbudówce mia∏o
byç natomiast ustawione jedno poczwórne
stanowisko dzia∏ek 40 mm. W pierwotnej
wersji szerokoÊç nadbudówki okreÊlono na
4,88 m, przy czym wychodzi∏a ona na
1,52 m poza prawà kraw´dê pok∏adu lotniczego. Dalsze prace projektowe doprowadzi∏y do zmniejszenia jej szerokoÊci do
3,51 m tak, ˝e nie zachodzi∏a ju˝ nad pok∏ad lotniczy.
W po∏owie wrzeÊnia 1942 roku Biuro
Okr´tów przedstawi∏o ciàgle jeszcze jednak niekompletny projekt kontraktowy
lotniskowców. Zgodnie z tà wersjà projektu ich uzbrojenie mia∏o stanowiç osiemnaÊcie dzia∏ uniwersalnych 127 mm (typu 5/38
lub 5/54), w tym cztery usytuowane
w dwóch podwójnych wie˝ach z przodu
nadbudówki oraz dwa poczwórne i dwanaÊcie podwójnych stanowisk dzia∏ek przeciwlotniczych 40 mm. Artyleri´ uniwersalnà rozmieszczono podobnie jak na lotniskowcach typu Essex z tym, ˝e w porównaniu z nimi liczb´ dzia∏ na prawoburtowej
galerii zwi´kszono o cztery. Spowodowa∏o
to zmniejszenie dost´pnej powierzchni pok∏adu lotniczego, bowiem ze wzgl´du na
ch´ç zachowania pola ostrza∏u do przodu
okr´tu, pozostawiono jednoczeÊnie usytuowane na nim dzia∏a. Ostateczne rozmieszczenie artylerii uniwersalnej przedstawiono w styczniu 1943 roku. Wszystkie
osiemnaÊcie pojedynczych dzia∏ kalibru
127 mm typu 5/54 zosta∏o usytuowanych na
galerii na wysokoÊci pok∏adu g∏ównego
(hangarowego), przy czym pole ostrza∏u
˝adnego z nich nie pokrywa∏o pok∏adu lotniczego. G∏ównym powodem dla którego

zdecydowano o wykorzystaniu pojedynczych wie˝ dzia∏owych by∏o opóênienie
w projektowaniu wie˝ podwójnych, zwiàzane z anulowaniem budowy pancerników
typu Montana. Jako urzàdzenia kierowania ogniem artylerii uniwersalnej przewidziano cztery dalocelowniki typu Mk 37.
Dwa z nich, które zosta∏y usytuowane na
nadbudówce obs∏ugiwa∏y dzia∏a prawoburtowe, a dwa umieszczone na lewoburtowej
galerii (jeden na Êródokr´ciu i jeden na rufie) kierowa∏y ogniem dzia∏ lewej burty.
Artyleri´ przeciwlotniczà w projekcie
przedstawionym 20 stycznia i zaaprobowanym miesiàc póêniej przez Wiceszefa Operacji Floty, stanowi∏o pi´tnaÊcie poczwórnych stanowisk dzia∏ek 40 mm Bofors’a.
Dwa z nich usytuowano na dziobie i dwa
na rufie okr´tu, jedno ustawiono na pok∏adzie lotniczym przed nadbudówkà, a pozosta∏e na galeriach pok∏adu hangarowego:
cztery na prawoburtowej (jedno w cz´Êci
dziobowej i trzy w rufowej) oraz szeÊç na
lewoburtowej.
Podczas projektowania artylerii pojawi∏
si´ kolejny problem. Dla skompensowania
ci´˝aru nadbudówki zaprojektowano nawis pok∏adu lotniczego na lewej burcie.
W zwiàzku jednak z koniecznoÊcià zainstalowania wzmocnionej artylerii przeciwlotniczej na lewoburtowej galerii nawis ten
musia∏ zostaç zlikwidowany. W maju 1943
roku Biuro Okr´tów zaproponowa∏o wi´c
dla zrównowa˝enia nadbudówki zmniejszenie gruboÊci prawoburtowego pasa pancernego ze 193 mm do 178 mm. Propozycja ta zosta∏a zatwierdzona w dniu 16
czerwca 1943 roku. W ten sposób lotniskowce otrzyma∏y na prawej burcie pas
pancerny o gruboÊci zmniejszajàcej si´ ze
178 mm do 76 mm oraz o sta∏ej gruboÊci
193 mm na burcie lewej. Ostatnià z wa˝niejszych zmian w projekcie by∏a zatwierdzona w dniu 22 lipca 1943 roku rezygnacja ze zwyczajowego monta˝u aerofiniszerów w dziobowej cz´Êci pok∏adu lotniczego. Zwiàzane to by∏o z mo˝liwoÊcià osiàgania przez nowe lotniskowce wi´kszej pr´dkoÊci podczas p∏ywania wstecz — zamiast
wymaganych wst´pnie 17,5 w przewidywano bowiem 20 w. Przy dokonanym latem
1944 roku uzupe∏nieniu projektu dodano
szeÊç kolejnych, poczwórnych stanowisk
przeciwlotniczych dzia∏ek 40 mm — jedno
na prawej i pi´ç na lewej burcie. W tym samym czasie zamierzano zrezygnowaç
z monta˝u planowanego na Êródokr´ciu na
lewej burcie dalocelownika artylerii uniwersalnej, pozostawiajàc dalocelownik rufowy mimo i˝ wymaga∏o to „obci´cia” rogu
pok∏adu lotniczego.
(ciàg dalszy nastàpi)
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Nieznany konflikt,
Borneo 1962-1966 cz. I
Indonezyjski niszczyciel Sultan Iskandermuda (308) typu Skoryj (proj. 30bis), 1967 rok.

Zakoƒczenie II wojny Êwiatowej w poczàtkach wrzeÊnia 1945 roku, nie oznacza∏o jeszcze wcale koƒca zbrojnych konfliktów, co wi´cej zapoczàtkowany wówczas proces rozpadu starego systemu kolonialnego sta∏ si´ zaczàtkiem licznych, acz z regu∏y ma∏o powszechnie znanych wojen, eufemistycznie zwanych „kolonialnymi”. OkreÊlenie to nie
jest do koƒca prawdziwe, bowiem oprócz niewàtpliwych dzia∏aƒ „metropolii” w obronie swego stanu posiadania, czego koronnym dowodem by∏y dzia∏ania Francuzów w Indochinach, a nast´pnie Algierii, istnia∏a równie˝ druga kategoria wojen, powiedzmy
„postkolonialnych”, b´dàcych wynikiem skutecznego podzia∏u kolonii przez dawnych
suwerenów. Za przyk∏ad mogà s∏u˝yç tu kolejne wojny Indii z Pakistanem. OczywiÊcie
wojen takich, prowadzonych na wi´kszà lub mniejszà skal´, by∏o w okresie powojennym bardzo wiele, lecz do szerszych kr´gów spo∏eczeƒstwa Êwiata dotar∏y informacje
tylko o niektórych z nich. Dzia∏ania wojenne prowadzone by∏y zarówno na làdzie jak
i morzu.
Jednym z takich zupe∏nie szerzej nieznanych konfliktów , w którym istotnà rol´ odegra∏y si∏y morskie, by∏y starcia mi´dzy Indonezjà a nowoutworzonà wówczas Federacjà
Malezji, jakie rozegra∏y si´ na Borneo, w Brunei i Sarawaku w latach 1962-1966. W∏aÊnie niektóre wydarzenia z tego szerzej nieznanego konfliktu stanowià przedmiot poni˝szego artyku∏u, pomyÊlanego jako swego rodzaju suplement do wydanej w roku
2001 przez Krzysztofa Kubiaka interesujàcej pracy zatytu∏owanej „Morskie dzia∏ania
specjalne po roku 1945”.

Kolonia Holandii noszàca nazw´ Holenderskich Indii Wschodnich, a obejmujàca
praktycznie wi´kszoÊç wysp Archipelagu
Sundajskiego, zosta∏y opanowane wiosnà
1942 przez si∏y zbrojne Japonii, które uczyni∏y sobie z tego obszaru baz´ surowcowà
dostarczajàcà metale kolorowe, rop´ naftowà, ˝ywnoÊç oraz kauczuk. W dniu 15 sierpnia 1945 roku, na dwa tygodnie przed ostatecznà kapitulacjà Japonii, przywódcy lokalnych si∏ politycznych dr Ahmed Sukarno
oraz dr Mohammed Hatta, og∏osili powstanie niepodleg∏ej Republiki Indonezji, niezale˝nej od Holandii. Funkcj´ prezydenta
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nowego paƒstwa objà∏ Sukarno. Si∏y alianckie, których wi´kszoÊç stanowi∏y oddzia∏y
brytyjskie, indyjskie oraz australijskie, przyj´∏y we wrzeÊniu 1945 kapitulacj´ cesarskiej
armii japoƒskiej, obsadzi∏y terytorium Archipelagu by nast´pnie przekazaç w∏adz´
nad nim w r´ce Holendrów, co zapoczàtkowa∏o tzw. „indonezyjskà wojn´ wyzwoleƒczà” trwajàcà z przerwami do roku 1949.
Konflikt ostatecznie zakoƒczy∏a w roku
1949 Konferencja Haska, na mocy postanowieƒ której Holandia uzna∏a pe∏nà suwerennoÊç Indonezji i przekaza∏a jej zwierzchnoÊç na terytorium, wycofujàc równocze-

fot. zbiory Arthur D. Baker III

Ênie swà administracj´ i si∏y zbrojne. Min´∏o jednak jeszcze kilka kolejnych lat nim
zdo∏ano doprowadziç do cz´Êciowej chocia˝by unifikacji ró˝norodnych zarówno
pod wzgl´dem etnicznym, wyznaniowym
jak i gospodarczym regionów Indonezji
w jeden organizm paƒstwowy. Nowe paƒstwo, w którym silne pozostawa∏y nadal tendencje separatystyczne, czego widomym
przyk∏adem by∏o powstanie na Sumatrze
w roku 1958, zmuszone zosta∏o do utworzenia sprawnych si∏ zbrojnych, w których bardzo istotnà rol´ z uwagi na wyspiarskie po∏o˝enie odgrywa∏a marynarka wojenna.
W poczàtkowym okresie flot´ tworzono
w oparciu o jednostki pozostawione bàdê
przekazane przez odchodzàcych Holendrów, wÊród których znalaz∏ si´ niszczyciel
Gadjah Mada, bryt. typu N, pe∏niàcy przez
10 lat funkcj´ okr´tu flagowego, korwety
Radjawali, Banteng, Pati Unus oraz Hang
Tuah (aust. typu Bangor), eskortowce Dewakembar i Kartika, 6 tra∏owców, 5 Êcigaczy op typu PC, 12 kutrów patrolowych, 25
patrolowców portowych oraz 5 jednostek
desantowych typu LCI 1.
W latach pi´çdziesiàtych, poczàwszy od
1954, pojawi∏y si´ pierwsze nowe okr´ty, budowane ju˝ na indonezyjskie zamówienia
w ramach programu rozbudowy floty. By∏y
to 4 w∏oskie fregaty typów Surapati i Pattimura, pochodzàce z niemieckich stoczni 10
tra∏owców typu R oraz 8 kutrów torpedowych typu Jaguar, a tak˝e 6 jugos∏owiaƒ1. wg Hümmelchen R., Die indonesische Marine 1949-1980,
Marine-Rundschau” 9/1981.
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Ta fotografia nie zosta∏a wykonana na redzie Sewastopola lub Gdyni, lecz w Surabaji w 1967 roku. Prezentuje ona indonezyjski okr´t podwodny Widjajada nu (409) typu Whiskey (proj. 613).
fot. zbiory Arthur D. Baker III

skich patrolowców typu Kraljevica. Poza
tym pod bander´ Indonezji trafi∏o w tym
okresie równie˝ 6 du˝ych okr´tów desantowych typu LST, amerykaƒskiej wojennej budowy. RównoczeÊnie w roku 1957 zacz´to
tworzyç w∏asne lotnictwo morskie, które zasili∏y amerykaƒskie maszyny Grumman SA16A i HU-16B „Albatross”, pochodzàce
z demobilu Consolidated PBY-5/6A „Catalina”, a nast´pnie równie˝ brytyjskie samoloty Fairey „Gannet” AS.4 w wersji do zwalczania okr´tów podwodnych2.
Wraz ze stopniowym wzrostem potencja∏u militarnego Indonezji ros∏y równie˝ aspiracje polityczne paƒstwa na forum mi´dzynarodowym, gdzie by∏o jednym z g∏ównych
organizatorów tzw. Ruchu Paƒstw Niezaanga˝owanych, utworzonego w∏aÊnie w indonezyjskim Bandungu. Aspiracje sz∏y jednak
tak˝e w innym kierunku, a mianowicie prezydentowi Sukarno marzy∏a si´ tzw. „Wielka Indonezja” na przeszkodzie urzeczywistnienia której sta∏y nadal holenderska Zachodnia Nowa Gwinea (Irian Zachodni)
oraz dawne brytyjskie posiad∏oÊci kolonialne i protektoraty na Borneo oraz Malajach.
Aktywny udzia∏ Indonezji w Ruchu
Paƒstw Niezaanga˝owanych zwróci∏ paƒstwo w kierunku Zwiàzku Radzieckiego,
który by∏ goràcym or´downikiem Ruchu,
widzàc w nim doskona∏e narz´dzie w∏asnych wp∏ywów politycznych na obszarze
tzw. Trzeciego Âwiata. Ówczesny sekretarz
generalny KPZR Nikita S. Chruszczow widzia∏ w prezydencie Sukarno sympatyka
idei socjalistycznych (zapominajàc jednak
o islamskiej interpretacji tych idei), co pozwoli∏o na nawiàzanie w koƒcu lat pi´çdziesiàtych bliskiej wspó∏pracy mi´dzy obu
przywódcami. Wspó∏praca, której szczególnymi rzecznikami by∏a liczàca bez ma∏a milion cz∏onków rekrutujàcych si´ co prawda
g∏ównie z mniejszoÊci chiƒskiej, partia komunistyczna, realizowana by∏a na wielu
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ró˝nych p∏aszczyznach. Obok wspó∏pracy
gospodarczej do najwa˝niejszej nale˝a∏a
równie˝ wspó∏praca wojskowa. W jej ramach pod has∏em walki z kolonializmem
i jego zagro˝eniami nastàpi∏o istotne zwi´kszenie potencja∏u militarnego Indonezji.
Rozbudowano si∏y làdowe oraz lotnictwo,
zasilajàc to ostatnie licznymi samolotami
odrzutowymi typów MIG-15SB, MIG-17F,
ponaddzi´kowymi MIG-19 i MIG-21F-13,
bombowymi I∏-28, rozpoznawczymi I∏28R oraz bombowcami strategicznymi Tu16KS-1 (choç te pozostawa∏y obsadzone
wy∏àcznie radzieckimi za∏ogami). Warto
wspomnieç, ˝e wÊród samolotów znalaz∏y
si´ równie˝ maszyny licencyjne — polskie
LIM-6bis oraz chiƒskie J-5 3.
Pomoc wojskowa obj´∏a tak˝e marynark´
wojennà, która ju˝ w roku 1959 otrzyma∏a
pierwsze radzieckie okr´ty. By∏y to 2 u˝ywane niszczyciele typu Skoryj — Biezzawietnyj
i Bieskopojnyj ze sk∏adu Floty Czarnomorskiej, które pod dowództwem kpt. I rangi
(kmdr) I.W. Mo∏odcowa osiàgn´∏y baz´
w Surabai w lipcu 1959, gdzie zmieni∏y nazwy odpowiednio na Sultan Iskandermuda
i Sandjaja. Jesienià tego roku dotar∏y 2 kolejne niszczyciele, 2 okr´ty podwodne proj.
613 Whiskey oraz 8 Êcigaczy okr´tów podwodnych typu Kronstadt. Rzecz znamienna,
okr´ty zosta∏y przekazane przez ZSRR do
Indonezji za poÊrednictwem Polski 4, ze
wzgl´du na niech´ç niektórych indonezyjskich kr´gów muzu∏maƒskich do „bezbo˝nego” sojusznika. W zwiàzku z tym faktem
w wielu dawnych rocznikach floty funkcjonowa∏a informacja, ˝e Indonezji
przekazane zosta∏y polskie jednostki.
W sierpniu 1960 dowódca marynarki wojennej Indonezji kontradm. Martadinat zawar∏ w Moskwie porozumienie na mocy
którego ZSRR przekaza∏ zaprzyjaênionemu krajowi oko∏o 70 okr´tów bojowych
i jednostek pomocniczych, tym razem ju˝

bez k∏opotliwego poÊrednictwa paƒstw
trzecich.
Du˝à rol´ w opanowaniu przez Indonezyjczyków nowej, otrzymanej z ZSRR techniki wojskowej, odgrywa∏a grupa radzieckich doradców i specjalistów, w sk∏adzie
której znajdowa∏ si´ w latach 1959-1962 kpt.
III rangi (kmdr ppor.) G.B. Charitonow,
przedstawiciel GIU (G∏awnoje In˝iniernoje
Uprawlenije), zajmujàcy si´ techniczno-organizacyjnà stronà transferu okr´tów. Ogó∏em w latach 1959-1964 Indonezja otrzyma∏a ze Zwiàzku Radzieckiego mi´dzy innymi:
1 krà˝ownik typu Swierd∏ow, który pod
wielce znamiennà nazwà Irian pe∏ni∏ funkcj´ jednostki flagowej do roku 1970, 7 niszczycieli typu Skoryj, 7 eskortowców typu Riga, 14 okr´tów podwodnych typu Whiskey
(z których cz´Êç obs∏ugiwana by∏a ponoç
wy∏àcznie przez radzieckie za∏ogi), 6 tra∏owców typu T 43, 8 Êcigaczy op typu Kronstadt,
12 kutrów rakietowych Komar, 24 kutry torpedowe typu P 6, 18 kutrów pancernych BK
oraz 7 jednostek pomocniczych.5
Antyprezydencki zamach stanu przeprowadzony w paêdzierniku 1965 roku przez
armi´ pod dowództwem gen. Radena Suharto, spowodowa∏ zerwanie z dotychczasowà politykà zagranicznà i przerwanie dalszej
wspó∏pracy z ZSRR. W konsekwencji, pozbawiona radzieckich dostaw cz´Êci zamiennych (ogó∏em Indonezja winna by∏a ZSRR
ponad 800 mln USD za wczeÊniejsze dostawy okr´tów), dzia∏ajàca w bardzo trudnych
warunkach klimatycznych przy równoczesnym s∏abym przygotowaniu technicznym
za∏óg, flota szybko niszcza∏a i praktycznie
2. wg Smyra F., Modlitba Z., Vojenske letectvo Indonesie 1
cast — obdobi 1945 az 1965, „Aero Plastic Revue” 46/96.
3. wg Smyra F.,Modlitba Z., Vojenske....
4. szerzej o kulisach transferu radzieckich okr´tów wojennych do Indonezji za formalnym poÊrednictwem bandery
polskiej, patrz Winogradow L.W., Korabli mieniajut f∏ag —
o naszej torgowle oru˝iem, Moskwa 1996.
5. wg Hümmelchen R., Die indonesische....
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Mapa archipelagu indonezyjskiego.

ju˝ w po∏owie lat siedemdziesiàtych ostatnie
jednostki pochodzàce z „sojuszniczych’ dostaw pow´drowa∏y na ˝yletki.
Wspomniany ju˝ wczeÊniej wzrost potencja∏u gospodarczego i militarnego Indonezji
oraz poczucie wsparcia ze strony Zwiàzku
Radzieckiego szeroko szermujàcego has∏ami zwalczania kolonializmu, spowodowa∏y,
˝e paƒstwo to w poczàtkach lat szeÊçdziesiàtych zacz´∏o na serio traktowaç koncepcj´
prezydenta Sukarno utworzenia tzw. „Wielkiej Indonezji”, nawet z u˝yciem si∏y wobec
opornych. W myÊl tej koncepcji do Indonezji mia∏y zostaç inkorporowane mi´dzy innymi dawne brytyjskie posiad∏oÊci na Malajach (Federacja Malajska) wraz z Singapurem oraz znajdujàce si´ na pó∏nocnym Borneo — Sarawak (bryt. kolonia koronna),
Sabah i su∏tanat Brunei.

rys. Przemys∏aw Federowicz

O stopniu realnoÊci zagro˝enia ze strony
indonezyjskiej Êwiadczyç mo˝e fakt, ˝e premier niepodleg∏ej od 1957 roku Federacji
Malajskiej, Abdul Rahman wysunà∏ koncepcj´, notabene po raz pierwszy podniesionà przez Brytyjczyków ju˝ roku 1961, utworzenia nowej formacji paƒstwowej pod nazwà Federacji Malezji, w sk∏ad której mia∏y
wejÊç wszystkie terytoria na Malajach i Borneo, znajdujàce si´ wczeÊniej w uk∏adzie zale˝noÊci od Wielkiej Brytanii. Nowe wspólne paƒstwo mia∏o stanowiç form´ zabezpieczenia interesów jego uczestników przed
apetytami „wi´kszego brata” z po∏udnia.
Propozycja Rahmana spotka∏a si´ z zainteresowaniem i akceptacjà, jedynym, który
zdecydowanie odmówi∏ przystàpienia do
Federacji Malezji by∏ su∏tan Brunei, który
pragnà∏ nadal zachowaç niezale˝noÊç 6.

Zachowanie su∏tana Brunei zosta∏o uznane przez stron´ indonezyjskà za wyraz s∏aboÊci, a tym samym sprowokowa∏o do wszcz´cia ograniczonych dzia∏aƒ zbrojnych majàcych na celu pod p∏aszczykiem walki o niepodleg∏oÊç stopniowe urzeczywistnianie
koncepcji „Wielkiej Indonezji”. Indonezyjska formacja paramilitarna nazwana „Ludowà Armià Pó∏nocnego Kalimantanu”TNKU 7 liczàca oko∏o 4 000 uzbrojonych ludzi w dniu 8 grudnia 1962 roku wszcz´∏a rebeli´ na terytorium Brunei atakujàc poste-

6. Kalimantan — indonezyjska nazwa Borneo, stàd te˝ formacja zwa∏a si´ „Ludowà Armià Pó∏nocnego Kalimantanu”,
w skrócie TNKU.
7. Brunei — su∏tanat w pó∏nocnej cz´Êci Borneo, pow. 5,8 tys.
km2, ludnoÊç 280 tys. (1994) z niemal absolutnà w∏adzà su∏tana, znany eksporter ropy naftowej, od roku 1888 protektorat brytyjski, w 1984 w pe∏ni niepodleg∏e paƒstwo.

G∏ównà si∏à uderzeniowà floty indonezyjskiej w latach szeÊçdzisiàtych by∏y kutry rakietowe typu Komar (proj. 183R). Na fotografii jednostka o numerze bur towym „609” lecz nieustalonej nazwie, 1967 rok.
fot. zbiory Arthur D. Baker III
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runki policji i urz´dy, osiàgajàc nawet poczàtkowo nieznaczne sukcesy w postaci
przejÊciowego opanowania kilku punktów
administracyjnych. Su∏tan zareagowa∏ zdecydowanie na powsta∏e zagro˝enie i natychmiast poprosi∏ Brytyjczyków o pomoc
w walce z „buntownikami”. Rzàd brytyjski
nie odmówi∏ proÊbie su∏tana, szybko wysy∏ajàc do Brunei z bazy w pobliskim Singapurze w∏asne oddzia∏y, w tym Gurkhów, które
po osiàgni´ciu miejsca przeznaczenia drogà
morskà i powietrznà, przystàpi∏y do t∏umienia rebelii, co zapoczàtkowa∏o niewypowiedzianà wojn´ z Indonezjà, trwajàcà nieprzerwanie do roku 1966.
Do podj´cia ofensywnych dzia∏aƒ w pó∏nocnej cz´Êci Borneo, zapoczàtkowanych
„powstaniem” w Brunei, zach´ci∏ Indonezj´
w pewnej mierze równie˝ stosunkowo ∏atwy
sukces osiàgni´ty nieco wczeÊniej w konflikcie o Zachodnià Papu´, ostatnià cz´Êç dawnych Holenderskich Indii Wschodnich, pozostajàcà jeszcze pod zarzàdem metropolii.
Indonezyjskie „pobrz´kiwanie szabelkà”
rozpocz´∏o si´ od wystàpienia prezydenta
Sukarno w koƒcu listopada 1961 roku
w Bandungu, na którym de facto zapowiedzia∏ aneksj´ tej cz´Êci wyspy. W poczàtkach
stycznia w∏adze w D˝akarcie rozpocz´∏y
mobilizacj´ swych si∏ zbrojnych, a ju˝ w dniu
15 stycznia 1962 roku w odleg∏oÊci 25 Mm
na po∏udniowy zachód od wyspy Aru w wybrze˝y Papui dosz∏o do starcia okr´tów indonezyjskich z holenderskimi, w wyniku
którego zosta∏ zatopiony kuter torpedowy
Mutjan Tutul 8, zaÊ druga jednostka tej klasy uszkodzona. W potyczce zginà∏ równie˝
z-ca szefa sztabu marynarki wojennej IndoMapa Borneo.

nezji Sudarso. Zaniepokojona rozwojem
wydarzeƒ Holandia skierowa∏a na wody wokó∏ Nowej Gwinei zespó∏ okr´tów sk∏adajàcy si´ z lotniskowca, 2 niszczycieli i 2 okr´tów podwodnych., jednak do dalszej eskalacji dzia∏aƒ morskich w zasadzie nie dosz∏o.
Nie mo˝na tego powiedzieç o operacja làdowych, w których Indonezyjczycy próbowali bez specjalnego powodzenia zarówno
spadochroniarzy jak i dzia∏aƒ partyzanckich. Mediacja ONZ pozwoli∏a na zawarcie
zawieszenia broni 18 sierpnia 1962, a nast´pnie podpisanie porozumienia na mocy
którego zachodnia cz´Êç wyspy z dniem
1 maja 1963 przechodzi∏a pod zwierzchnictwo Indonezji jako Irian Zachodni.
W poczàtkach lat szeÊçdziesiàtych Wielka Brytania, której okres kolonialnej ÊwietnoÊci minà∏ ju˝ bezpowrotnie, nadal utrzymywa∏a swojà obecnoÊç militarnà na obszarze Azji Po∏udniowo-Wschodniej. Symbolem tej obecnoÊci, okreÊlanej potocznie jako „Na wschód od Adenu” by∏a brytyjska
Flota Dalekowschodnia (Far East Fleet),
w sk∏ad której w owym czasie wchodzi∏ z regu∏y na zasadach rotacyjnych lotniskowiec
uderzeniowy, lotniskowiec desantowy
(Command Carrier), krà˝ownik oraz dywizjony niszczycieli, fregat i okr´tów podwodnych wraz z odpowiednimi jednostkami pomocniczymi i zabezpieczajàcymi. Flocie
podporzàdkowane by∏y równie˝ lokalne si∏y morskie w Singapurze i Hongkongu.
W razie potrzeby mo˝liwe by∏o korzystanie
ze wsparcia zespo∏u Ârodkowego Wschodu
bazujàcego w Adenie oraz zespo∏ów
z paƒstw Commonwelth — Australii i Nowej Zelandii.
rys. Przemys∏aw Federowicz

Brytyjczycy dysponowali w tym rejonie
równie˝ w∏asnymi si∏ami làdowymi, które
zaledwie 2 lata wczeÊniej po wieloletnich
walkach zdo∏a∏y uporaç si´ z lewicowà, pro
chiƒskà partyzantkà na Malajach. Poza tym
w Singapurze stacjonowa∏y tak˝e dywizjony
RAF.
Wszystkie te Êrodki pozwala∏y na natychmiastowe podj´cie dzia∏aƒ zbrojnych w Brunei, regionie oddalonym o ponad 900 Mm
od bazy w Singapurze. Dowództwo brytyjskich operacji na terytorium ca∏ego pó∏nocnego Borneo objà∏ ju˝ w grudniu 1962 gen.
Walter Walker, (od 19 grudnia formalnie jako Commander British Forces Borneo Territories) posiadajàcy spore doÊwiadczenie
w prowadzeniu operacji przeciwpartyzanckich w d˝ungli, wyniesione z kampanii na
Malajach. W poczàtkowej fazie operacji
gen. Walker dysponowa∏ zaledwie jedynie
trzybatalionowà brygadà piechoty, 6 przybrze˝nymi tra∏owcami typu Ton 9 ze sk∏adu
Inshore Flotilla w Singapurze oraz 15 Êmig∏owcami marynarki wojennej i lotnictwa.
Warto w tym miejscu zwróciç uwag´ na
specyfik´ teatru dzia∏aƒ wojennych, terenu
ca∏kowicie pozbawionego dróg i obszarów
zabudowanych w europejskim tego s∏owa
znaczeniu, gdzie z regu∏y dost´pnym szlakiem komunikacyjnym by∏y rzeki i strumienie oraz Êcie˝ki. Jedynym g∏´bokowodnym
portem by∏ Labuan, zaÊ poczàtkowo na wyspie ca∏kowicie brakowa∏o niezb´dnej infrastruktury wojskowej w postaci baz, obozów, warsztatów czy nawet miejsc roz∏adunku i magazynowania zapasów. W póêniejszym okresie funkcj´ bazy dla lekkich sil
morskich pe∏ni∏ Kuching. Granica làdowa
z indonezyjskà cz´Êcià Borneo o d∏ugoÊci
blisko 1 450 km w ca∏oÊci przebiega∏a w tropikalnej, deszczowej d˝ungli, zaÊ pó∏nocne
wybrze˝e wyspy o rozbudowanej linii brzegowej by∏o ∏atwo dost´pne nawet dla niewielkich ∏odzi. Wszystko to z jednej strony
u∏atwia∏o infiltracj´ przez grupy „bojowników” ze strony indonezyjskiej, a z drugiej
stwarza∏o powa˝nà trudnoÊç w zabezpieczeniu integralnoÊci terytorium przysz∏ej
Federacji Malezji, tym bardziej, ˝e jej lokalne si∏y zbrojne, by∏y nieliczne i s∏abo wyszkolone.
(ciàg dalszy nastàpi)

8. Mutjan Tutul — kuter torpedowy typu Jaguar, zbud. 1959
Niemcy, wyp. 150 t, d∏. 42,0 m, szer. 7,6 m, zan. 1,5 m;
12 000 KM, pr´dkoÊç maks. 40-42 w., uzbr.: 4 wt kal. 533
mm, 2 x 40 mm plot., za∏oga 39 ludzi.
9. Ton — brytyjski typ tra∏owca, bud. 1953-1959 ró˝ne stocznie, wyp. 360/425 t, d∏. 46,3 m, szer. 8,7 m., zan. 2,3 m, silnik wysokopr´˝ny, 2 500-3 000 KM, pr´dkoÊç 15 w. maks.,
13 w. ekon., zasi´g 3 000 Mm/10 w., uzbr.: 1 x 40 mm plot,
2 x20 mm plot, za∏oga 39 ludzi, kad∏ub drewniany.
W dzia∏aniach u wybrze˝y Borneo uczestniczy∏y: Chawton,
Dartington, Fiskerton, Houghton, Maryton, Puncheston,
Soberton i Wilkieston.
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W∏adymir P. Zab∏ockij
(Ukraina)

Krà˝ownik Ukraina
przy nabrze˝u stoczni
w Niko∏ajewie.
fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

Krà˝ownik rakietowy Ukraina —
byç albo nie byç, oto jest pytanie
W∏aÊnie to s∏ynne hamletowskie powiedzenie najlepiej charakteryzuje stan,
w którym zrzàdzeniem, znalaz∏ si´ czwarty
okr´t projektu 1164 , rakietowy krà˝ownik
Ukraina, dawny Admira∏ Floty ¸obow,
który ju˝ od 10 lat stoi przy nabrze˝u wykoƒczeniowym paƒstwowego zak∏adu
(stoczni) „Sudostroitielnyj zawod imieni
61 kommunarow” w mieÊcie Niko∏ajew.
Kondycja ekonomiczna samego przedsi´biorstwa, które nadal kwestionuje orzeczenie sàdu o jego upad∏oÊci, tak˝e pozostawia wiele do ˝yczenia. To jednak temat
na odr´bnà i wcale nieweso∏à rozmow´.
Choç oba tematy sà z sobà zwiàzane, to
êróde∏ wszystkich problemów nale˝y upatrywaç jeszcze w czasach „Zwiàzku nierozerwalnego”, a ostatnie lata tylko wszystko pog∏´bi∏y w zwiàzku z krachem w gospodarce, inflacjà i w koƒcu rozerwaniem
wi´zi w obr´bie ongiÊ wszechmocnego
dzieci´cia CK KPSS — kompleksu wojskowo-przemys∏owego ZSRR. O krà˝owniku Ukraina piszà liczni, cz´sto zupe∏nie
nie zdajàc sobie do koƒca sprawy dok∏ad-
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nie o czym. W koƒcu krà˝ownik rakietowy
Ukraina to nie byle jaki okr´t, lecz cz´Êç
z∏o˝onego systemu, opracowanego i stworzonego w ramach obowiàzujàcej w czasach ZSRR doktryny wojennej, wobec
czego rozpatrywanie wariantów wykorzystania jednostki poza tym systemem b´dzie trudne.
Okr´t projektu 1164 by∏ przeznaczony
do niszczenia du˝ych nawodnych jednostek przeciwnika, w tej liczbie lotniskowców, taktycznych grup nawodnych jednostek-nosicieli broni rakietowej oraz dla za-

pewnienia obrony przeciwlotniczej w∏asnym zespo∏om w czasie przejÊcia morzem. Krà˝ownik mo˝e byç wykorzystany
w charakterze okr´tu flagowego grupy
uderzeniowej lub zespo∏u si∏ ró˝nych.
Jednostka dysponuje unikalnà si∏ownià
— dwuwa∏owa, turbinowa z wykorzystaniem ciep∏a dla silników pr´dkoÊci ekonomicznej. Dwie ma∏e turbiny gazowe, dwie
turbiny parowe pr´dkoÊci ekonomicznej
oraz 4 g∏ówne turbiny gazowe, zapewniajà
krà˝ownikowi rakietowemu pr´dkoÊç do
32 w´z∏ów (do 60 km/godz). Energi´ elek-

G∏ówne parametry okr´tu
d∏ugoÊç maksymalna
szerokoÊç maksymalna
zanurzenie maksymalne
wypornoÊç
standard
pe∏na
za∏oga okr´tu

ok. 187 m
ok. 21 m
ok. 7 m
9 000 t
11 000 t
500 ludzi (w tym oko∏o 60 oficerów)
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Wodowanie krà˝ownika Admira∏ Flota ¸obow.

trycznà zabezpieczajà 3 elektrownie, wyposa˝one w generatory turbinowe o ∏àcznej mocy 9 000 KW.
Zapas paliwa pozwala∏ na pokonanie
z pr´dkoÊcià ekonomicznà 18 w´z∏ów dystansu 6 500 Mm (oko∏o 12 000 km). Miesi´czne zapasy oraz mo˝liwoÊç przyjmowania ró˝norodnych ∏adunków (w tym równie˝ uzbrojenia) w ruchu, pozwala∏ na d∏ugotrwa∏e przebywanie krà˝ownika na oceanie. Przy tym dzielnoÊç morska krà˝ownika by∏a nieograniczona. Cztery silne agregaty klimatyzacyjne zapewnia∏y dobre warunki pracy za∏ogi i wyposa˝enia radioelektronicznego w warunkach tropikalnych.
Podstawowe uzbrojenie uderzeniowe
krà˝ownika rakietowego to ponaddêwi´kowe skrzydlate pociski rakietowe dalekiego zasi´gu „Bazalt” (brak ich na uzbrojeniu marynarki wojennej Ukrainy). Pociski rozmieszczono w 16 pojedynczych stanowiskach startowych, zamontowanych
parami po 8 na ka˝dej burcie okr´tu. Poszukiwanie celów dla pocisków „Bazalt”
(w odleg∏oÊci 500 km) poza zasi´giem
urzàdzeƒ pok∏adowych odbywa∏o si´ z pomocà innego okr´tu lub z powietrza
wzgl´dnie z kosmosu. W czasie rejsów
krà˝ownik móg∏ otrzymywaç równie˝ informacje o celach ze swego pok∏adowego
Êmig∏owca typu Ka-27CU (Ka-31).
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fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

Dla obrony si∏ floty przed atakami
wspó∏czesnych i perspektywicznych samolotów, pocisków skrzydlatych i innych
Êrodków napadu powietrznego (w tym
manewrujàcych i nisko latajàcych), a tak˝e
samoobrony okr´tów w odleg∏ej strefie, na
krà˝owniku zaplanowano wielokana∏owy
rakietowy kompleks przeciwlotniczy
S-300F. (na pok∏adzie Ukrainy nie zamontowano go do chwili obecnej, w czasie rozpadu ZSRR, system znajdowa∏ si´ w Leningradzie — Sankt Petersburgu). Kompleks pozwala jednoczeÊnie ostrzeliwaç
6 celów, naprowadzajàc na nie 12 rakiet.
Rakiety plot. kompleksu S-300F umo˝liwiajà niszczenie celów na odleg∏oÊci do 90
km oraz w przedziale wysokoÊci od 15 do
25 000 m w czasie do 3 sekund. Maksymalna pr´dkoÊç niszczenia celów — do 4 200
km/godz.
Samoobron´ okr´tu w bliskiej strefie
(poni˝ej 12 km) zabezpiecza∏y 2 przeciwlotnicze kompleksy rakietowe „Osa-MA”,
zaÊ w strefie bezpoÊredniej (poni˝ej 4 000
m) 3 baterie kal. 30 mm szybkostrzelnych
automatycznych kompleksów artyleryjskich AK630-MR123. W uzupe∏nieniu wymienionych Êrodków obrony plot. okr´t
dysponowa∏ pok∏adowym kompleksem artyleryjskim kal. 130 mm AK-130 sk∏adajàcym si´ z automatycznego zestawu artyle-

ryjskiego oraz systemu kierowania
ogniem. Kompleks artyleryjski AK-130
(z efektywnà donoÊnoÊcià powy˝ej 25 km)
móg∏ byç równie˝ stosowany do ostrza∏u
celów morskich i naziemnych. Poza tym
na okr´cie umieszczono 2 zestawy pasywnych celów pozorowanych, oraz systemy
rozpoznania radiotechnicznego i zak∏ócania pracy g∏owic rakiet bojowych i stacji
radiolokacyjnych, a tak˝e Êrodki radiotechniczne pozwalajàce automatyzowaç
kierowanie zabezpieczajàcym lotnictwem
myÊliwskim.
Rozmieszczenie Êrodków obrony plot.
na krà˝owniku zapewnia∏o dookolnà
i urzutowanà wg odleg∏oÊci i pu∏apu obron´ przed wspó∏czesnymi i perspektywicznymi Êrodkami napadu powietrznego,
a znaczny zapas amunicji (ponad 100 rakiet, setki pocisków- celów pozorowanych
i tysiàce artylerii ma∏okalibrowej), pozwala∏o odeprzeç wiele ataków powietrznych
o du˝ej intensywnoÊci z dala od w∏asnych
baz.
Krà˝ownik rakietowy projektu 1164
móg∏ odpieraç równie˝ ataki podwodne.
Na okr´cie zamontowano kompleks hydroakustyczny, zaÊ do niszczenia celów
podwodnych przeznaczono 10 torped pop
oraz 2 pi´ciorurowe wyrzutnie torpedowe
kal. 533 mm oraz dwa 12-lufowe rakieto-
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we miotacze bomb g∏´binowych PBU6000 z du˝ym zapasem amunicji.
Silne odporne na zak∏ócenia stacje radarowe, system bojowej informacji i dowodzenia, automatyczny kompleks ∏àcznoÊci
radiowej, Êrodki przyjmowania informacji
z satelitów i samolotów rozpoznania radiotechnicznego, pozwalajàcy na poszukiwanie celów w promieniu do 1 000 km w interesie krà˝ownika i kierowanej grupy uderzeniowej, Êwiadczà o du˝ych mo˝liwoÊci
jednostki jako okr´tu flagowego.
Warunki bytowe za∏ogi pozwalajà na
utrzymanie jej wysokiej sprawnoÊci w czasie ca∏ego rejsu. Tak mówià cyfry, no ale sà
jeszcze fakty, które nie nastrajajà weso∏o.
Rakietowy krà˝ownik Ukraina (pierwotnie Admira∏ Floty ¸obow, numer
stoczniowy S-2011) zosta∏ wodowany 11
sierpnia 1990 roku.
Zgodnie z pierwotnymi planami okr´t
mia∏ wejÊç do s∏u˝by w 1992. W poczàtkach 1992 procent technicznej gotowoÊci
wynosi∏ nie mniej ni˝ 94%. W zwiàzku
jednak z rozpadem Zwiàzku Radzieckiego i post´pujàcymi procesami ekonomicznego upadku, zak∏ad nie by∏ w stanie
ukoƒczyç tak skomplikowanej jednostki,
tym bardziej, ˝e jego zamawiajàcy oraz
producenci brakujàcych elementów wyposa˝enia, znaleêli si´ teraz w sàsiednim
paƒstwie, nie zawsze przyjacielskim i tym
bardziej przewidywalnym w swej polityce.
Tym bardziej, ˝e i to sàsiednie paƒstwo samo znajdowa∏o si´ w stadium chaosu podobnym do Ukrainy, co powodowa∏o, ˝e
nie interesowa∏o si´ specjalnie losem
znajdujàcego si´ w Niko∏ajewie nieukoƒczonego krà˝ownika rakietowego. Nawet
gdyby Rosja by∏a zainteresowana krà˝ownikiem, to nie mia∏a skàd wziàç 55-60 mln
USD niezb´dnych na ukoƒczenie jednostki i przeprowadzenie jej prób. (w tym
miejscu trzeba wspomnieç, ˝e z zak∏adu
w Niko∏ajewie ju˝ po upadku ZSRR Flota Czarnomorska wyprowadzi∏a przed
ukoƒczeniem remontu okr´t ratowniczy
Elbrus, krà˝ownik rakietowy Moskwa
(dawna S∏awa) oraz 2 jednostki proj.
1134B, pozostawiajàc po sobie wielomilionowe d∏ugi. W∏aÊnie za d∏ugi Niko∏ajew
i Taszkient przesz∏y na w∏asnoÊç stoczni
i ostatecznie zosta∏y sprzedane na z∏om
do Indii).
Z wst´pnych wyliczeƒ wynika, ˝e krà˝ownik rakietowy nawet po ukoƒczeniu,
nie jest wcale potrzebny marynarce wojennej Ukrainy. Wàsko wyspecjalizowany
okr´t uderzeniowy, przy tym drogi w eksploatacji, móg∏ bez problemu „zjeÊç” i tak
skromne zapasy paliwa przydzielane ukraiƒskiej flocie na bie˝àce potrzeby. W koƒcu dziesiàtki milionów dolarów niezb´d-
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nych na ukoƒczenie okr´tu brakowa∏o
w bud˝ecie nie pierwszy rok.
W latach 1993-1995 próbowano ukoƒczyç okr´t dla marynarki wojennej Ukrainy i nawet ju˝ sformowano dla niego za∏og´. Póêniej jednak zapewne z przyczyn natury finansowej z zamiaru zrezygnowano,
za∏og´ rozformowano, a okr´t postawiono
na konserwacj´. W roku 1999 o krà˝owniku przypomnieli sobie politycy i ca∏a historia powtórzy∏a si´. Tak marynarka wojenna jak i przemys∏ ˝adnych obiecanych pieni´dzy nie zobaczy∏, i to nie baczàc na szeroko rozreklamowane nadanie jednostce
nazwy Ukraina z równoczesnym wr´czeniem bandery osobiÊcie przez samego prezydenta L. Kuczm´. Fakt ten niczego nie
zmieni∏. Nieukoƒczony okr´t jak droga
dekoracja kampanii wyborczej roku 1999
nadal rdzewia∏ przy nabrze˝u zak∏adu —
bankruta, stajàc si´ coraz starszym, przy
czym próby sprzedania tej kosztownej „zabawki” podejmowano nieraz od samego
poczàtku afery z zakoƒczeniem budowy
krà˝ownika.
W licznych rozmowach poÊwi´conych
kwestii podzia∏u mienia dawnego ZSRR,
w∏àczajàc w to i Flot´ Czarnomorskà (po
prawdzie krà˝ownik nie wchodzi∏ w jej
sk∏ad), strony analizowa∏y ró˝ne warianty

dalszych losów ¸obowa. Strona ukraiƒska
cyklicznie ponawia∏a propozycj´ by Rosjanie odkupili okr´t, od czego ci ostatni
uchylali si´ pod ró˝nymi pretekstami.
W oficjalnej odpowiedzi strona rosyjska
stwierdzi∏a, ˝e w nowych warunkach krà˝ownik nie odpowiada doktrynie marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej (choç,
przypomnijmy w sk∏adzie s∏u˝à dziÊ
3 okr´ty tego projektu) wobec czego nie
jest przez nià po˝àdany. Strony rozpatrywa∏y wi´c wariant ukoƒczenia jednostki
i sprzeda˝y jej paƒstwu trzeciemu. Jednak
krà˝ownik rakietowy to nie fortepian czy
nawet samolot. Jego sprzeda˝ zwiàzana
jest rozwiàzaniem ca∏ego szeregu ró˝norodnych kwestii wojskowej, technicznej,
ale przede wszystkim politycznej natury.
Z uwagi na koniecznoÊç zachowania
tajnoÊci ró˝nych zastosowanych przy budowie elementów wyposa˝enia i uzbrojenia, wykluczono mo˝liwoÊç sprzeda˝y krà˝ownika zagranic´ w pierwotnym kszta∏cie, co oznacza∏oby bowiem u˝ycie go
przez obcà flot´. Aby jednak dopuÊciç do
sprzeda˝y trzeba by∏oby przezbroiç jednostk´ w zagraniczne systemy uzbrojenia.
Jest to kwestia trudna, lecz mo˝liwa do
wykonania przy dalszych du˝ych nak∏adach finansowych. Praktycznie jednak roz-

Przy nabrze˝u niko∏ajewskiej stoczni. Na pierwszym planie Admira∏ Floty ¸obow, na drugim S∏awa.
fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij
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Podniesienie ukraiƒskiej bandery.

wiàzanie tego problemu wymaga wsparcia, a przede wszystkim woli politycznej
struktur paƒstwowych tak z Kijowa jak
i Moskwy.
Zdaniem ukraiƒskich specjalistów, poza
Rosjà okr´t projektu 1164 teoretycznie
mo˝e byç jeszcze ukoƒczony (po odpowiednich przeróbkach) równie˝ dla innych
paƒstw. W zale˝noÊci od strategicznych
planów Rosji partnerstwa z tymi paƒstwami, zakres przeróbek mo˝e si´ istotnie
zmieniaç. We wszystkich jednak wariantach „koÊcià niezgody” pozostaje kompleks rakietowy „Bazalt”, który jest obj´ty
zakazem eksportu do paƒstw trzecich
okr´towego uzbrojenia rakietowego o zasi´gu ponad 300 km. Najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do przej´cia krà˝ownika mogà staç si´ Chiny lub Indie.

fot zbiory W∏adymir Zab∏ockij

CHINY
Nasilone w latach dziewi´çdziesiàtych
kontakty wojenno-techniczne mi´dzy Rosjà a Chinami, w tym równie˝ na polu wojenno-morskim, zapewni∏y pe∏nà realizacj´ chiƒskiego programu budownictwa
okr´towego. WÊród kontraktów morskich
wypada wymieniç jako najistotniejsze —
zakup 2 niszczycieli projektu 956 oraz seri´ dieslowskich okr´tów podwodnych
projektu 877EKM/636. Tym samym nie
mo˝na wykluczyç, ˝e w przypadku odpowiednio postawionego pytania, chiƒscy
wojskowi przejawià zainteresowanie ukraiƒskim krà˝ownikiem.
INDIE
Wiemy, ˝e sà one tak˝e strategicznym
partnerem Rosji, rozwijajàcym swoje si∏y
morskie z zagranicznà (rosyjskà) pomocà.

Fragment Êródokr´cia krà˝ownika Ukraina z wyrzutniami rakiet przeciwokr´towych „Bazalt”.
fot. zbiory W∏adymir Zab∏ockij

Ostatnie uzgodnienia mi´dzy Indiami
a Rosjà — to przekazanie ci´˝kiego krà˝ownika lotniczego Admiral Gorszkow
(dawny Baku), zakup serii fregat typu Trishul i nowych okr´tów podwodnych. Poza
tym Indie tradycyjnie przejawiajà zainteresowanie morskimi turbinami gazowymi,
ukraiƒskiej (radzieckiej) produkcji.
W Êwietle wydarzeƒ na Êwiecie jakie
mia∏y miejsce po 11 wrzeÊnia 2001 roku,
do kr´gu potencjalnych kupców okr´tu
zaliczyç w pe∏ni mo˝na równie˝ Pakistan,
wychodzàcy dzi´ki pozycji gen. Musharrafa z mi´dzynarodowej izolacji i w∏àczajàcy
si´ do grona paƒstw walczàcych z terroryzmem. Zniesione zosta∏y równie˝ mi´dzynarodowe sankcje na∏o˝one na to paƒstwo w zwiàzku z próbami jàdrowymi. Pakistan pilnie potrzebuje nawodnych jednostek bojowych, co przejawi∏o si´ z ca∏à
ostroÊcià w maju — czerwcu tego roku,
w czasie blokady pakistaƒskiego wybrze˝a
przez indyjskà marynark´ wojennà.
Wszystko to pozwala sàdziç, ˝e Amerykanie poprà propozycj´ Ukrainy, a w ka˝dym razie nie b´dà jej przeciwni. Co
prawda sprzeda˝ krà˝ownika Pakistanowi, wymagaç b´dzie nie tylko nowych rozwiàzaƒ technicznych w starym kad∏ubie,
ale zdaniem specjalistów niezb´dna oka˝e
si´ zamiana systemu „Bazalt” na inny
kompleks produkcji zachodniej lub chiƒskiej. Pozosta∏e systemy okr´towe mo˝na
b´dzie zachowaç zgodnie z pierwotnym
projektem.
W koƒcu nie mo˝na wykluczyç i ca∏kiem egzotycznych wariantów sprzeda˝y
przezbrojonego krà˝ownika flotom innych
paƒstw Êwiata, przyk∏adowo takich jak Argentyna, Brazylia, Chile, Republika Po∏udniowej Afryki czy nawet Korea Po∏udniowa. Przy czym to ju˝ sprawa wojskowych
i polityków, którzy wiedzà lepiej. Szkoda
b´dzie tylko, gdy przejrzà oni zbyt póêno,
gdy nieukoƒczony okr´t przyjdzie sprzedaç ju˝ tylko na z∏om. Chocia˝ czemu od
razu na z∏om, jeÊli ci sami Chiƒczycy b´dà
w pe∏ni potrafili przystosowaç go do celów
muzealno-rozrywkowych, uzupe∏niajàc
tym samym swojà kolekcj´ dawnych radzieckich okr´tów. Przypomnijmy, ˝e aktualnie przej´te przez ChRL dawne okr´ty lotnicze Kiew i Minsk przebudowano na
p∏ywajàce centra odpoczynku i rozrywki,
które przynoszà nowym w∏aÊcicielom spore dochody praktycznie codziennie. Na razie jeszcze nie wiadomo, jak wykorzystany
zostanie Noworossyjsk i co czeka Wariag,
który w koƒcu niedawno szcz´Êliwie osiàgnà∏ chiƒskie wybrze˝e.

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski
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M a r y n a r ka Wo j e n n a B a n g l a d e s z u
Maciej S. Sobaƒski

Uzyskanie w dniu 15 sierpnia 1947 roku
niepodleg∏oÊci przez „Per∏´ Korony Brytyjskiej”, jakà bez wàtpienia by∏y Indie oznacza∏o równoczeÊnie powstanie 3 ca∏kowicie
nowych organizmów paƒstwowych, a mianowicie Indii, Pakistanu i Cejlonu, których
stosunki wzajemne, zw∏aszcza w odniesieniu do dwóch pierwszych, uk∏ada∏y si´ zdecydowanie wrogo. WÊród tych nowych
paƒstw pewnym szczególnym ewenementem by∏ Pakistan, sk∏adajàcy si´ z w∏aÊciwej
cz´Êci zachodniej oraz oddalonego o tysiàce kilometrów po∏o˝onego w Bengalu Pakistanu Wschodniego. Tak kuriozalny uk∏ad
terytorialny by∏ konsekwencjà przyj´cia
przez Brytyjczyków klucza wyznaniowego
przy podziale obszaru dawnej kolonii.
W obu cz´Êciach paƒstwa mieszkali wyznawcy islamu i to by∏ w∏aÊciwie jedyny
czynnik integrujàcy, jak pokaza∏a póêniej
historia bardzo nietrwa∏y. Bardziej dynamiczni mieszkaƒcy zachodniej cz´Êci narzucali s∏abiej rozwini´temu Wschodniemu
Pakistanowi swojà wol´, niemal ca∏kowicie
go dominujàc. Gdy „ucisk” ze strony wspó∏wyznawców z zachodu sta∏ si´ ucià˝liwy, ju˝
w roku 1952 powsta∏ w Bengalu tzw. „Ruch
J´zykowy”, którego celem by∏o wprowadzenie j´zyka Bangla jako oficjalnego
w prowincji. Póêniej na bazie tego ruchu zacz´to wysuwaç postulaty pe∏nej suwerennoÊci i niepodleg∏oÊci dla Wschodniego Pakistanu. W dniu 26 marca 1971 roku w prowincji wybuch∏o powstanie miejscowej ludnoÊci przeciwko „obcej” w∏adzy z Islamaba-
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Fregata Osman (F 18) chiƒskiego typu Jianghu-I.
fot. Marine Nationale via Bernard Prézelin

du. Po d∏ugich 9 miesiàcach krwawych
walk, które kosztowa∏y kraj oko∏o 3 mln. zabitych, rannych i zaginionych, wschodnie
prowincje przy aktywnej pomocy wojskowej ze strony Indii (wojna indyjsko-pakistaƒska 1971) wywalczy∏y w grudniu 1971
niepodleg∏oÊç. Nowe paƒstwo, powszechnie uznane przez spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà, przyj´∏o nazw´ Bangladesh. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 144 tys. km2,
zaÊ ludnoÊç a˝ oko∏o 120 mln. mieszkaƒców, co najlepiej obrazuje skal´ wyst´pujàcych problemów 1.
Z uwagi na po∏o˝enie kraju nad brzegami Zatoki Bengalskiej, na obszarze delty
wielu rzek, wÊród których do najwi´kszych
nale˝à Padma, Jamuna, Meghna i Kamaphuli, gdzie linia brzegowa jest nader rozbudowana, a co wa˝niejsze zmienna w zale˝noÊci od pory roku i wielkoÊci poziomu
opadów, marynarka wojenna by∏a niezb´dnym rodzajem si∏ zbrojnych, którego znaczenie trudno przeceniç. W tych warunkach flota prócz klasycznych funkcji obronnych wykonywa∏a równie˝ zadania czystko
utylitarne zwiàzane z normalnym funkcjonowaniem organizacji paƒstwowej. Stworzenie jednak w∏asnej floty dla biednego
i w dodatku zniszczonego wojnà paƒstwa
by∏o zadaniem bardzo trudnym, acz niezb´dnym. W poczàtkowym okresie swego
istnienia Bangladesz szeroko korzysta∏
z mi´dzynarodowej, przede wszystkim indyjskiej, pomocy przy usuwaniu skutków
wojny. W ramach tej akcji mi´dzy innymi si-

∏y radzieckie rozminowa∏y najwa˝niejszy
port kraju Chittagong.
Si∏y morskie Bangladesz w roku 1999 liczy∏y 10 900 ludzi, w tym 940 oficerów 2, co
oznacza wzrost ich stanu osobowego
w okresie od 1986 o blisko 45,3%. Marynarka wojenna nie dysponuje w∏asnym organicznym lotnictwem, zaÊ utworzenie batalionu piechoty morskiej od lat pozostaje
jedynie w sferze planów.
G∏ówna baza floty „Issah Khan” mieÊci
si´ w Chittagong, gdzie znajdujà si´ równie˝ kompleks stoczniowo-remontowy oraz
akademia marynarki wojennej „Patenga”.
Pozosta∏e bazy znajdujà si´ w Dhaka („Haji Mohsin”), Khulna („Titumir” i „Mongla”
wraz z przej´tà w 1999 paƒstwowà stocznià)
oraz w Kaptai („Shaheed Moassam”).
Niezale˝nie od marynarki wojennej dzia∏a utworzona w 1995 roku z jej sk∏adu Stra˝
Ochrony Wybrze˝a (Coast Guard), której
personel w 1999 liczy∏ zaledwie 200 ludzi,
w tym 30 oficerów. Formacja ta dysponuje
niewielkimi rzecznymi jednostkami patrolowymi, które organizacyjnie podporzàdkowane by∏y Sektorowi Zachodniemu (Khulna) oraz Wschodniemu (Chittagong), gdzie
mieÊci si´ równie˝ dowództwo 3.
Podstawowà si∏à uderzeniowà floty Bangladesz stanowi obecnie 5 fregat, z których
jednak 3 to jednostki ca∏kowicie przesta1. za Bangladesh Tourist Handbook, Dhaka 1997.
2. wg Combat Fleet of the World 2000-2001, pod red. Baker
A.D. III, Annapolis 2000.
3. wg Combat Fleet of...
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rza∏e, pochodzàce jeszcze z koƒca lat pi´çdziesiàtych.
W czerwcu 2001 wesz∏a do s∏u˝by najnowsza fregata Banganandhu (F 25), zbudowana przez stoczni´ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd
(DSME) w Korei Po∏udniowej. WypornoÊç
standardowa jednostki wynosi 2 300 t przy
d∏ugoÊci ca∏kowitej 103,7 m, szerokoÊci
12,5 m i zanurzeniu 3,7 m. Nap´d okr´tu
stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne SEMT
Pielstick o ∏àcznej mocy 22 800 KM, które
porusza∏y 2 Êruby nap´dowe, zapewniajàce
uzyskiwanie pr´dkoÊci maksymalnej 26 w´z∏ów. Moc elektrowni pok∏adowych
1 760 kW.
Jednostka ta dysponuje bogatym i ró˝norodnym uzbrojeniem na które sk∏adajà si´
4 wpk przeciwokr´towych typu „Otomat”
Mk 2. Wa˝àce 0.7 t pociski rozwija∏y pr´dkoÊç maksymalnà 0,8 Ma, dysponujàc g∏owicà bojowà o wadze 0,2 t i zasi´giem do
180 km. Uzbrojenie artyleryjskie obejmuje
1 uniwersalne dzia∏o kal. 76 mm L/62
OTOBreda, wystrzeliwujàce pociski o wadze 6 kg na odleg∏oÊç do 16 km i pu∏ap 12
km, 4 dzia∏a plot. kal. 40 mm L/70 OTOBreda „Fast Forty” w 2 zdwojonych wie-

72

˝ach artyleryjskich oraz 2 pojedyncze wkm
kal. 12,7 mm. Obron´ przeciwko op zapewnia 6 wyrzutni torped pop kal. 324 mm Mk
32 w 2 potrójnych zestawach, w których stosuje si´ torpedy pop Honeywell.
Jednostka dysponuje làdowiskiem na rufie oraz hangarem dla 1 Êmig∏owca pok∏adowego Êredniej wielkoÊci.
Wyposa˝enie elektroniczne prócz urzàdzeƒ nawigacyjnych obejmuje równie˝ radary dozoru ogólnego, dozoru nawodnego
oraz kierowania ogniem artyleryjskim,
wszystkie produkcji HSA Zainstalowano
tak˝e 2 wyrzutnie celów pozorowanych
„Super Barricade”.
Za∏oga okr´tu liczy oko∏o 150 marynarzy
i oficerów 4.
Zamówienie na budow´ okr´tu zosta∏o
z∏o˝one we wrzeÊniu 1997 roku, a celem budowy by∏o zastàpienie przestarza∏ych jednostek brytyjskiej budowy. Znaczny, bo wynoszàcy 100 mln. USD wk∏ad w pokryciu kosztów Banganandhu posiada Arabia Saudyjska, która kierujàc si´ zasadami Koranu
wspar∏a finansowo swych ubogich „wspó∏wyznawców” z nad Zatoki Bengalskiej
Kolejnà w miar´ nowoczesna fregata
Osman (F 18) nale˝àca do typu Jianghu-II

(Typ 053H1) zosta∏a zbudowana w roku
1986 jako chiƒska Xiangtan (556) przez
stoczni´ Hudong w Szanghaju (ChRL).
Okr´t ten zosta∏ przej´ty przez flot´ Bangladesz w Chittagong w paêdzierniku 1989
roku. Warto w tym miejscu zaznaczyç,
ChRL sà w∏aÊciwie nadal podstawowym
dostawcà jednostek p∏ywajàcych dla marynarki wojennej i wi´kszoÊç okr´tów pochodzi ze stoczni tego kraju.
WypornoÊç standardowa okr´tu wynosi
1 568 t, zaÊ pe∏na 2 000 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 103,2 m, szerokoÊci 10,2 m i zanurzeniu 3,1 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne SEMT-Pielstick 12 PA6 280
BTC o ∏àcznej mocy 16 000 KM, które poruszajà 2 Êruby nap´dowe, zapewniajàce
maksymalnà pr´dkoÊç 25,5 w´z∏a. Zasi´g
wynosi 4 000 Mm/15 w´z∏ach i odpowiednio 1 750 Mm/25 w´z∏ach. Moc elektrowni
pok∏adowych 1 320 kW.
Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 (2 x II)
przeciwokr´towe pociski rakietowe typu
Hai Ying HY-2 (chiƒska wersja radzieckich
rakiet „Styx”). Artyleri´ pok∏adowà reprezentujà 4 uniwersalne dzia∏a kal. 100 mm
L/56 DP (2 x II) oraz 8 dzia∏ plot. kal.
37 mm L/62 V-47M (4 x II). Zwalczanie
okr´tów podwodnych zapewniajà 2 pi´cioprowadnicowe rmbg RBU-1200 oraz
4 mbg i 2 zrzutnie bg typu BMB.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Typ 756, radar dozoru powietrznego MX-902 oraz kierowania
ogniem rakietowym Typ 256. Okr´t posiada
sonar kad∏ubowy Echo Typ 5 MF oraz
optyczny system kierowania ogniem artyleryjskim „Wok Won”.
Za∏oga posiadajàcego autonomicznoÊç 15
dób okr´tu, liczy 300 ludzi, w tym 27 oficerów, choç niektóre ze êróde∏ 5 podajà znacznie ni˝szà, bo wynoszàcà 195 osób liczb´.
W sierpniu 1991 Osman zosta∏ powa˝nie
uszkodzony w wyniku kolizji ze statkiem
handlowym, napraw´ awarii ukoƒczono
ostatecznie na prze∏omie lat 1992-1993.
W roku 1990 planowano przej´cie przez
Bangladesz z Chin drugiej jednostki typu
Jianghu-II, jednak ostatecznie do transakcji
nie dosz∏o.
Pozosta∏e 3 fregaty to ju˝ obecnie raczej
zdecydowanie muzealne zabytki. Pierwsza
z nich Umar Farooq (F 16) 6 zosta∏ przej´ty przez Bangladesz od Royal Navy jeszcze
w grudniu 1976 roku. Jest to jednostka typu
Salisbury (Typ 61).
WypornoÊç standardowa jednostki wynosi 2 170 t, a pe∏na 2 408 t przy d∏ugoÊci
4. za „MSiO” nr 3/02 — Z ˝ycia flot.
5. takà liczb´ podaje mi´dzy innymi Jane’s Fighting Ships
1986-87, London 1986.
6. eks-bryt. Llandaff (F 61), zbud. Hawthorne Leslie Ltd,
Hebburn-on-Tyne 1953-1958.

Nr 55 (5/2002)

• OKR¢TY WOJENNE

FLOTY SWIATA
ca∏kowitej 100,6 m, szerokoÊci 12,2 m i zanurzeniu 4,8 m. Nap´d zapewnia 8 silników
wysokopr´˝nych 16V VS ASR o ∏àcznej
mocy 12 400 KM, które poruszajà 2 Êruby
nap´dowe zapewniajàce maksymalnà pr´dkoÊç 24 w´z∏y. Zasi´g wynosi 2 300 Mm/23
w´z∏ach i odpowiednio 7 500 Mm/16 w´z∏ach.
Uzbrojenie stanowià 2 uniwersalne
dzia∏a kal. 114 mm L/45 Mk 6 DP (1 x II)
oraz 2 dzia∏ka plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 5 (1 x II). Do zwalczania okr´tów
podwodnych s∏u˝y trójlufowy moêdzierz
bg „Squid”.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Typ 975, radar wczesnego
ostrzegania Typ 965, dozoru powietrznego
i nawodnego Typ 993. Do kierowania
ogniem artyleryjskim s∏u˝y radar Typ 275.
Okr´t wyposa˝ony jest w sonary Typ 174
HF oraz 170B. Za∏oga liczy 237 ludzi,
w tym 14 oficerów.
W roku 1985 nastàpi∏a powa˝na awaria
si∏owni fregaty. Niektóre êród∏a mówi∏y, ˝e
okr´t jeszcze w roku 1996 mia∏ zostaç skierowany na z∏om, ale pozosta∏ nadal w s∏u˝bie mimo symbolicznej wartoÊci bojowej,
stanowiàc „˝ywe” muzeum brytyjskiej techniki okr´towej lat pi´çdziesiàtych.
Kolejne 2 fregaty z floty Bangladesz nale˝à do typu Leopard (Typ 41)7. WypornoÊç
standardowa tych jednostek wynosi 2 300 t,
zaÊ pe∏na 2 520 t przy wymiarach kad∏uba
identycznych jak w przypadku fregaty typu
Salisbury. Równie˝ zastosowany uk∏ad nap´dowy stanowi powtórzenie rozwiàzania

z fregat Typ 61, dzi´ki czemu jednostki majà takà samà pr´dkoÊç i zasi´g. Okr´ty posiadajà wy∏àcznie uzbrojenie artyleryjskie
sk∏adajàce si´ z 4 uniwersalnych dzia∏ kal.
114 mm L/45 Mk 6 DP (2 x II) oraz 1 dzia∏ka plot. kal. 40 mm L/60 Mk 9.
Wyposa˝enie elektroniczne takie same
jak w przypadku fregaty Osman, za wyjàtkiem usuni´tych sonarów.
Za∏oga fregat liczy 235 ludzi, w tym 15
oficerów.
Pierwsza z fregat zosta∏a przej´ta od
Royal Navy w 1978, a nast´pna w 1982 roku. Koszt przej´cia wynosi∏ oko∏o 2 mln £.
Obecnie F 15 pe∏ni funkcj´ jednostki szkolnej, zaÊ F 17 z chwilà wejÊcia do s∏u˝by Banganandhu zosta∏ „zdegradowany” do funkcji hulka dla za∏óg.
Podstaw´ lekkich si∏ uderzeniowych stanowi 10 kutrów rakietowych produkcji
chiƒskiej, nale˝àcych do dwóch ró˝nych
typów.
Wi´kszych 5 jednostek nale˝y do typu
Huangfeng (Typ 021)8. Ich wypornoÊç standardowa wynosi 175 t, a pe∏na 205 t przy
d∏ugoÊci 38,8 m ,szerokoÊci 7,6 m i zanurzeniu 1,7 m. Nap´d stanowià 3 silniki wysokopr´˝ne M-503A o ∏àcznej mocy 12 000 KM,
poruszajàce 3 Êruby nap´dowe, zapewniajàce maksymalnà pr´dkoÊç 35 w´z∏ów. Zasi´g wynosi 800 Mm/30 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 65 kW.
Podstawowe uzbrojenie stanowià 4 pociski rakietowe HY-1 (4 x I) orz 4 dzia∏ka
plot. kal. 30 mm AK-230 (2 x II). Wyposa˝enie elektroniczne sk∏ada si´ ze stacji

Fregata Umar Farooq (F 16) brytyjskiego typu Salisbury, 1999 r.

O K R ¢ T Y W O J E N N E • Nr 55 (5/2002)

radarowej wykrywania celów Typ 256. Za∏og´ stanowi 65 ludzi, w tym 5 oficerów, co
wydaje si´ jednak liczbà zdecydowanie zbyt
du˝à.
Jednostki te stanowiàce chiƒskà wersj´
radzieckiego kutra rakietowego typ
Osa-I wesz∏y w sk∏ad floty Bangladesz w listopadzie 1988, a ostatnia w czerwcu 1992
roku. W kwietniu 1991 w czasie tajfunu
2 okr´ty tego typu zaton´∏y, lecz póêniej zosta∏y wydobyte i wyremontowane, a pozosta∏e 2 odnios∏y uszkodzenia.
Kolejnych 5 mniejszych kutrów rakietowych nale˝y do typu Houku (Typ 024)9. Ich
wypornoÊç standardowa wynosi 68 t, a pe∏na 79 t przy d∏ugoÊci 27 m, szerokoÊci
6,5 m i zanurzeniu 1,8 m. Nap´d stanowià
4 silniki wysokopr´˝ne M-5-F-4 o ∏àcznej
mocy 4 800 KM, nap´dzajàce 4 Êruby, co
pozwala na rozwijanie pr´dkoÊci maksymalnej 37 w´z∏ów. Zasi´g 400 Mm/30 w´z∏ach i odpowiednio 500 Mm/24 w´z∏ach.
Moc elektrowni pok∏adowej 65 kW.
Uzbrojenie kutrów stanowià 2 pociski
rakietowe SY-1 (2 x I) oraz 2 dzia∏ka plot.
kal. 25 mm (1 x II). Jednostki wyposa˝one
sà w stacje radarowe wykrywania celów
Typ 256. Za∏oga liczy 17 ludzi, w tym 4 oficerów.
7. sà to Abu Bakr (F 15) eks-bryt. Lynx (F 27), zbud. John
Brown,Clydebank 1953-1957 oraz Ali Haider (F 17) eksbryt. Jaguar (F 37), zbud. Wm. Denny and Bros. Dumbarton.
8. sà to P 8125 Durdharsha, P 8126 Durdanta, P 8127 Durnibar, P 8128 Durdanda oraz P 8131 Anirban.
9. sà to P 8111 Durbar, P 8112 Duranta, P 8113 Durvedya
P 8113 Durdam oraz P 8141 Uttal.

fot. Leo van Ginderen.
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Kuter rakietowy Durdharsha (P 8125) chiƒskiego typu Huangfeng, 1996 r.

Okr´ty zosta∏y przej´te przez flot´ Bangladesz w kwietniu i listopadzie 1983,
a ostatnia w sierpniu 1992 roku. W kwietniu 1991 w czasie tajfunu dwie jednostki tej
klasy zosta∏y powa˝nie uszkodzone, lecz po
remoncie wróci∏y do s∏u˝by.
Uzupe∏nieniem kutrów rakietowych
w ramach lekkich si∏ uderzeniowych jest
8 kutrów torpedowych-pó∏wodolotów chiƒskiego typu Huchuan10. WypornoÊç standardowa tych jednostek wynosi 39 t, a pe∏na 45,8 t przy wymiarach kad∏uba — d∏ugoÊç 22,5 m, szerokoÊç 3,8 m i zanurzenie
1,2 m. SzerokoÊç konstrukcji wraz z p∏atami
wynosi 6,3 m. Nap´d kutrów stanowià 3 sil-

niki wysokopr´˝ne M-50F-4 o ∏àcznej mocy
3 600 KM, poruszajàce 3 Êruby nap´dowe,
co zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 50 w´z∏ów (przy zastosowaniu dziobowych p∏atów w warunkach spokojnego morza).
Pr´dkoÊç marszowa 32 w´z∏y. Zasi´g wynosi 500 Mm/30 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 5,6 kW.
Uzbrojenie kutrów stanowià 2 torpedy
kal. 533 mm oraz 4 wkm plot. kal. 14,5 mm
(2 x II). Jednostki wyposa˝one sà w radar
nawigacyjny Typ 753. Za∏oga liczy 23 ludzi,
w tym 3 oficerów.
Pierwsze 4 okr´ty tego typu zosta∏y przej´te przez Bangladesz jako u˝ywane od ma-

Kuter torpedowy TB 35 (P 8235) chiƒskiego typu Huchuan, 1996 r.
fot. Marine Nationale via Bernard Prézelin.

fot. Marine Nationale via Bernard Prézelin.

rynarki wojennej Chin w marcu 1988, natomiast kolejne 4 podarowa∏ w roku 1992
swemu „dawnemu terytorium” Pakistan
dla wyrównania strat floty spowodowanych
przez tajfun w kwietniu 1991.
Grupà jednostek, które odgrywajà istotnà rol´ w systemie zabezpieczenia wybrze˝a sà patrolowce. Bangladesz dysponuje
(1999) 12 patrolowcami i 4 kutrami patrolowymi, nie liczàc jednostki Stra˝y Ochrony
Wybrze˝a.
Najwi´kszymi jednostkami tej klasy sà
2 patrolowce typu Meghna11, zbudowane
w roku 1984 przez stoczni´ Vosper Private
Ltd w Singapurze. Ich pe∏na wypornoÊç wynosi 410 t przy wymiarach 45,5 x 7,5 x 2 m.
Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Paxman Valenta 12 CM o ∏àcznej mocy
6 000 KM, które poruszajà 2 Êruby nap´dowe, zapewniajàce uzyskanie maksymalnej
pr´dkoÊci 22 w´z∏ów. Zasi´g wynosi 2 000
Mm/16 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 218 kW.
Uzbrojenie stanowi jedno dzia∏o plot.
kal. 57 mm L/70 Bofors SAK 57 Mk 1,
1 dzia∏ko plot. kal. 40 mm L/70 Bofors oraz
2 km kal. 7,62 mm (2 x I). Wyposa˝enie
elektroniczne stanowi radar nawigacyjny
Decca TM 1229C oraz celownik optyczny
Alenia NA 18B. Za∏oga liczy 48 ludzi,
w tym 3 oficerów.
Jednostki te przeznaczone sà do ochrony
200 milowej strefy ekonomicznej. W czasie
tajfunu w kwietniu 1991 oba okr´ty zosta∏y
10. sà to eks-chiƒskie P 8221 TB 1, P 8222 TB 2, P 8223 TB 3,
P 8224 TB 4 oraz eks-pakistaƒskie P 8235 TB 35, P 8236
TB 36, P 8237 TB 37 i P 8238 TB 38.
11. sà to P 211 Meghna oraz P 212 Jamuna.
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uszkodzone, jednak po naprawie szybko
powróci∏y do s∏u˝by.
Podobnà wielkoÊç prezentuje Nirbhoy
(P 812) 12 nale˝àcy do chiƒskiego typu Hainan. Jego wypornoÊç standardowa wynosi
375 t, a pe∏na 400 t przy d∏ugoÊci 58,8 m,
szerokoÊci 7,2 m i zanurzeniu 2,2 m. Nap´d
zapewniajà 4 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej
mocy 8 800 KM, które poruszajà 4 Êruby.
Maksymalna pr´dkoÊç wynosi 30,5 w´z∏a.
Zasi´g 2 000 Mm/14 w´z∏ach.
Uzbrojenie artyleryjskie obejmuje 4 dzia∏a plot. kal. 57 mm L/70 (2 x II), 4 dzia∏ka
plot. kal. 25 mm L/80 2M-3 (2 x II). Do
zwalczania okr´tów podwodnych s∏u˝à
4 pi´cioprowadnicowe rmbg RBU-1200,
2 mbg oraz 2 zrzutnie bg. Jednostka mo˝e
przyjmowaç równie˝ na pok∏ad niewielkà
liczb´ min morskich.
Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar dozoru nawodnego Typ 253 oraz sonar
Tamir-11. Za∏oga jednostki liczy 70 marynarzy i oficerów.
Okr´t wszed∏ do s∏u˝by pod banderà
Bangladesz w grudniu 1985 roku.
Chiƒski typ Shanghai-II jest obecnie reprezentowany jedynie przez 3 jednostki 13.
Ich wypornoÊç standardowa wynosi 122 t,
a pe∏na 135 t przy wymiarach kad∏uba
38,8 x 5,4 x 1,6 m. Nap´d stanowià 4 silniki
wysokopr´˝ne (2 x L12-180 i 2 x L12-180Z)
o ∏àcznej mocy 4 220 KM, które poruszajà
4 Êruby nap´dowe. Maksymalna pr´dkoÊç
28,5 w´z∏a, a zasi´g 750 Mm/16,5 w´z∏a.
Moc elektrowni pok∏adowej 39 kW.
Uzbrojenie stanowià 4 dzia∏ka plot. kal.
37 mm L/63 Typ 74 (2 x II) oraz 4 dzia∏ka

plot. kal. 25 mm L/80 Typ 61. Wyposa˝enie
elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny.
Za∏oga liczy 36 marynarzy i oficerów.
Bardzo zbli˝onà charakterystyk´ prezentuje przej´ty z Chin w kwietniu 1996 roku
Barkat (P 711) zbudowany w stoczni Guijian, a nale˝àcy do typu Haizhut. WypornoÊç standardowa wynosi 150 t, a pe∏na
170 t przy wymiarach 41 x 5,4 x 1,8 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne L12180Z o ∏àcznej mocy 4 800 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç na poziomie 29 w´z∏ów. Zasi´g 750 Mm/16 w´z∏ach.
Uzbrojenie stanowià 4 dzia∏ka plot. kal.
37 mm L/64 Typ 76 (2 x II) oraz 4 dzia∏ka
plot. kal. 25 mm L/80 Typ 81 (2 x II). Wyposa˝enie elektroniczne stanowi radar Anritsu
726 UA dozoru nawodnego i powietrznego.
Za∏oga liczy 28 ludzi, w tym 4 oficerów.
W s∏u˝bie pozostajà równie˝ jeszcze
2 stare, bo zbudowane w roku 1956, patrolowce jugos∏owiaƒskiego typu Kraljevica 14.
Ich wypornoÊç standardowa wynosi 190 t.
zaÊ pe∏na odpowiednio 202 t przy wymiarach 41 x 6,3 x 2,2 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MAN W8V 30/38
o ∏àcznej mocy 3 300 KM, które poruszajà
2 Êruby nap´dowe. Maksymalna pr´dkoÊç
wynosi 18 w´z∏ów, a zasi´g 1 000 Mm/12
w´z∏ach.
Uzbrojenie artyleryjskie sk∏ada si´ z 2
dzia∏ek plot. kal. 40 mm (2 x I) oraz 4 dzia∏ek plot kal. 20 mm (4 x I). Do zwalczania
okr´tów podwodnych s∏u˝à 2 mbg Mk 6
oraz 2 zrzutnie bg. Jednostka posiada tak˝e
2 pi´cioprowadnicowe wyrzutnie npr kal.
128 mm.

Patrolowiec Nirbhoy (P 812) chiƒskiego typu Hainan, 1996 r.
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Wyposa˝enie elektroniczne stanowi radar nawigacyjny Decca 1229 oraz sonar kad∏ubowy QCU-2. Za∏oga jednostek liczy 44
ludzi, w tym 4 oficerów.
Okr´ty wesz∏y do s∏u˝by pod banderà
Bangladesz jako u˝ywane w roku 1975, zaÊ
w latach 1995 oraz 1997-98 dokonano na
nich wymiany si∏owni, co pozwoli∏o na przed∏u˝enie okresu s∏u˝by.
Do starszych i mniejszych patrolowców
nale˝à 2 jednostki indyjskiego typu Ajay 15
zbudowane w roku 1962 przez stoczni´ Hoogly Dockyard w Kalkucie (Indie). WypornoÊç standardowa wynosi 120 t, a pe∏na 151
t przy wymiarach 35,8 x 6,1 x 1,9 m. Nap´d
zapewniajà 2 silniki wysokopr´˝ne Paxman
Yhaxn o ∏àcznej mocy 1 000 KM, które poruszajà 2 Êruby. Maksymalna pr´dkoÊç 18
w´z∏ów, a zasi´g 500 Mm/12 w´z∏ach i odpowiednio 1 000 Mm/8 w´z∏ach.
Uzbrojenie zró˝nicowane, P 312 —
8 dzia∏ek plot. kal. 20 mm L/90 M-75
(2 x IV), zaÊ P 313 1 dzia∏ko plot. kal.
40 mm L/60 Bofors oraz 4 dzia∏ka plot. kal.
20 mm L/90 M-75 (1 x IV). Okr´ty wyposa˝one sà w radar nawigacyjny Decca. Za∏oga
liczy 35 ludzi, w tym 3 oficerów.
12. sà to P 612 Ttawfiq, P 613 Tpamjeed, P 614 Tpanveer poza tym w s∏u˝bie Coast Guard pozostaje P 61 Tawheed
(eks-P 611). Cz´Êç starszych jednostek tego typu zosta∏a
ju˝ z∏omowana w roku 1995, by∏y to P 411 Shaheed Daulut, P 412 Shaheed Farid, P 413 Shaheed Mohibullah
i P 414 Shaheed Akhtaruddin.
13. bliêniacza jednostka P 811 Durjoy uszkodzona w czasie tajfunu, zosta∏a z∏omowana w roku 1995.
14. sà to P 314 Karniphuli (eks-PBR 502) oraz P 315 Tpistna
(eks-PBR 505).
15. sà to P 312 Padma (eks-ind. Akshay, P 3136) oraz P 313
Surma (eks-ind. Ajay, P 3135).

fot. Marine Nationale via Bernard Prézelin
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Tra∏owiec Sagar (M 91) chiƒskiego typu T-43.

Jednostki te nale˝à do indyjskiej wersji
brytyjskiego typu Ford, a zosta∏y przej´te
przez flot´ Bangladesz jeszcze w roku 1974.
Bangladesz zachowa∏ w sk∏adzie swych
si∏ morskich równie˝ „zdobyczny” patrolowiec Bishkali (P 311), który jest eks-pakistaƒskim Jesore, zbudowanym w 1965
przez stoczni´ Brooke Marine w Lowestoft
(Wielka Brytania). Jednostka zosta∏a zatopiona w czasie wojny 1971 roku, a nast´pnie wydobyta i wyremontowana w stoczni
Khulna, co pozwoli∏o na jej ponowne wcielenie do s∏u˝by w 1978. WypornoÊç standardowa patrolowca wynosi 115 t, a pe∏na
143 t przy wymiarach 32,6 x 6,1 x 1,6 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne MTU
12V538 o ∏àcznej mocy 3 400 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 24 w´z∏y.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 2 dzia∏ek plot.
kal. 40 mm L/70 OTOBreda (2 x I), a wyposa˝enie obejmuje radar nawigacyjny
Decca. Za∏oga liczy 30 marynarzy i oficerów.
Flota dysponuje tak˝e 4 rzecznymi kutrami patrolowymi typu Pabna16 rodzimej
produkcji, zbudowanymi przez DEW Narayengonj w Dhaka w latach 1972-1977.
WypornoÊç pe∏na tych niewielkich jednostek wynosi 69,5 t przy wymiarach 22,9
x 6,1 x 1,9 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Cummins, które zapewniajà
maksymalnà pr´dkoÊç 10 w´z∏ów. Zasi´g
wynosi 700 Mm/8 w´z∏ach. Uzbrojenie stanowi 1 dzia∏ko plot. kal. 40 mm L/60 Bofors, a za∏oga liczy 33 ludzi, w tym 3 oficerów.
Kutry patrolowe tworzà 11 Rzeczny Dywizjon Patrolowy bazujàcy w Mongla.
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Bangladesz dysponuje równie˝ w∏asnymi si∏ami obrony przeciwminowej, które
tworzy 5 morskich tra∏owców.
Najnowszà jednostkà jest tra∏owiec Sagar
(M 91) zbudowany w roku 1995 w chiƒskiej
stoczni w Wuzhang lub Guanzhou specjalnie
na zamówienie Bangladeszu. WypornoÊç
standardowa wynosi 500 t, a pe∏na 590 t przy
d∏ugoÊci kad∏uba 60 m, szerokoÊci 8,6 i zanurzeniu 2,2 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne 9D o ∏àcznej mocy 2 000 KM, poruszajàce 2 Êruby, które umo˝liwiajà uzyskiwanie
maksymalnej pr´dkoÊci 14 w´z∏ów. Zasi´g
3 200 Mm/10 w´z∏ach. Moc elektrowni pok∏adowej 550 kW.

Uzbrojenie artyleryjskie obejmuje
4 dzia∏ka plot. kal. 37 mm L/63 Typ 74
(2 x II), 4 dzia∏ka plot. kal. 25 mm L/80 Typ
61 (2 x II) oraz 4 wkm plot. kal. 12,7 mm
L/93 (2 x II). Jednostka posiada 2 mbg oraz
mo˝e zabraç na pok∏ad 12-16 min morskich. Wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Typ 756 oraz kanadyjski sonar C-Tech CMAS-36/39 HF. Za∏oga
tra∏owca liczy 70 ludzi, w tym 12 oficerów.
Zamówiony w roku 1993 okr´t stanowi
unowoczeÊnione rozwini´cie starego radzieckiego typu T-43 (chiƒski projekt 010).
Jednostka wyposa˝ona jest w tra∏y mechaniczne, akustyczne i magnetyczne. Planowano budow´ w latach 1992-1994 dalszych
3 tra∏owców tego typu, z których jednak
ostatecznie zrezygnowano.
W roku 1994 marynarka wojenna Bangladesz przej´∏a od Royal Navy 4 u˝ywane
tra∏owce typu River 17. WypornoÊç standardowa tych jednostek wynosi 630 t, a pe∏na
770 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 47,6 m, szero-

koÊci 10,5 m i zanurzeniu 3,1/3,8 m. Nap´d
stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Ruston
6 RKCM o ∏àcznej mocy 3 040 KM, które
porusza∏y 2 Êruby nap´dowe. Pr´dkoÊç
maksymalna 14, a eksploatacyjna 12 w´z∏ów. Zasi´g 4 500 Mm/10 w´z∏ach. Moc
elektrowni pok∏adowej 460 kW.
Uzbrojenie tra∏owców stanowi 1 dzia∏ko
plot. kal. 40 mm L/60 Bofors Mk 3 oraz
2 km kal.7,62 mm (2 x I). Wyposa˝enie
elektroniczne obejmuje 2 radary nawigacyjne Decca TM 1226, sonar C-Tech
CMAS-36/39 HF oraz 2 echosondy KelvinHughes MS 48. Za∏oga liczy 32 ludzi,
w tym 9 oficerów.
Z uwagi na ukszta∏towanie terytorium
Bangladesz poci´te licznymi ciekami wodnymi, jednostki desantowe marynarki wojennej tego paƒstwa odgrywajà istotnà rol´
nie tylko czysto wojskowà, ale równie˝ u˝ytkowà.
Najwi´kszà jednostkà tej klasy jest Shahamant (L 900) zbudowany w 1988 roku
w stoczni Danyard we Frederikshavn (Dania) jako cywilny transportowiec, a nast´pnie przej´ty w 1990 przez flot´ Bangladesz.
WypornoÊç ca∏kowita wynosi 366 t przy wymiarach 47 x 10,4 x 2,4 m. Nap´d stanowià
2 silniki wysokopr´˝ne Caterpillar D343
o ∏àcznej mocy 720 KM, które zapewnia∏y
16. sà to P 112 Noakhali, P 113 ?atukhali, P 114 Bogra i P 115
Rangamati, po za tym w s∏u˝bie Coast Guard znajduje si´
„bliêniacza” jednostka P (?) Pabna (eks- P 111).
17. sà to M 95 Shapla (eks-bryt. Waveney, M 2003), M 96 Shaikat (eks-bryt. Carron, M 2004), M 97 Shurobi (eks-bryt.
Dovey, M 2005) oraz M 98 Shaibal (eks-bryt. Helford
M 2006) zbudowane w latach 1983-1985 przez stoczni´ Richards Ltd w Great Yarmouth i Lowestoft (Wielka Brytania).
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maksymalnà pr´dkoÊç 9,5 w´z∏a. Za∏oga liczy 31 ludzi, w tym 3 oficerów.
Kolejne 2 jednostki reprezentujàce amerykaƒski typ U.S. Army LCU 1466 18 zosta∏y przej´te w roku 1992. Ich wypornoÊç
standardowa wynosi 180 t, a pe∏na
347 t przy wymiarach 36,1 x 10,4 x 1,6 m.
Nap´d stanowià 3 silniki wysokopr´˝ne
GM Gray Marine 64 YTL o ∏àcznej mocy
1 200 KM, które zapewniajà maksymalnà
pr´dkoÊç 8 w´z∏ów. Zasi´g 1 200 Mm/6 w´z∏ów, a z ∏adunkiem 700 Mm/7 w´z∏ach.
Jednostki uzbrojone sà w 2 wkm kal.
12,7 mm (2 x I), zaÊ ich wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Canadian Marconi LN-66. Za∏oga liczy 11 ludzi. ¸adownoÊç wynosi 150 t, w ∏adowni
o wymiarach 15,8 x 9 m wyposa˝onej
w ramp´ dziobowà i rufowà.
Flota dysponuje 4 kutrami desantowymi
LCM chiƒskiego typu Yuchai (Typ 068)19
otrzymanymi w roku 1986. WypornoÊç pe∏na
tych niewielkich jednostek wynosi 85 t przy
wymiarach 24,8 x 5,2 x 1,3 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne 12V-150 o ∏àcznej mocy 600 KM, które zapewniajà pr´dkoÊç maksymalnà 11,5 w´z∏a. Zasi´g 450
Mm/11,5 w´z∏a. Uzbrojenie sk∏ada si´
z 4 wkm plot. kal. 14,5 mm L/93 (2 x II).
Jednostki stanowià chiƒski wariant radzieckiego typu T 4, dwa z nich zosta∏y powa˝nie uszkodzone w czasie tajfunu
w kwietniu 1991, jednak po remoncie wróci∏y do s∏u˝by.
Bardzo podobnà charakterystyk´ posiadajà 3 kutry desantowe LCM 20 zbudowane
przez rodzime stocznie w Khulna (2) i DEW
Narayangonj Dhaka (1). Ich pe∏na wypornoÊç wynosi 83 t przy d∏ugoÊci 21,3 m, szerokoÊci 5,2 m i zanurzeniu 1,5 m. Nap´d zapewniajà 2 silniki wysokopr´˝ne Cummins
o ∏àcznej mocy 730 KM. Pr´dkoÊç maksymalna jednostki bez ∏adunku wynosi 12 w´z∏ów. Za∏oga liczy 10 ludzi, w tym oficer.
Kolejne 4 kutry desantowe otrzyma∏
Bangladesz w roku 1991 od U.S. Navy dla
uzupe∏nienia strat spowodowanych katastrofalnym tajfunem w kwietniu tego roku.
Sà to, posiadajàce aluminiowy kad∏ub, jednostki typu U.S. LCM(8). Ich wypornoÊç
standardowa wynosi 34 t, a pe∏na 121 t przy
wymiarach 22,4 x 6,4 x 1,4 m. Nap´d stanowià 4 silniki wysokopr´˝ne GM Detroit
Diesel 6-71 o ∏àcznej mocy 560 KM, które
zapewniajà jednostce bez ∏adunku pr´dkoÊç maksymalnà 12 w´z∏ów. Zasi´g 150
Mm/12 w´z∏ów. Kutry mogà zabieraç na
pok∏ad 56 t ∏adunku lub 150 ˝o∏nierzy.
Poza cz´Êcià bojowà marynarka wojenna
Bangladesz dysponuje niewielkim, ale zbalansowanym zespo∏em jednostek pomocniczych, które zabezpieczajà podstawowe potrzeby floty.
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Na pierwszym miejscu nale˝y wymieniç
zbiornikowiec zaopatrzeniowy Khan Jahan
Ali (A 515) zbudowany w 1983 w jednej ze
stoczni japoƒskich dla paƒstwowego armatora, a nast´pnie przej´ty w tym samym roku przez marynark´ wojennà. WypornoÊç
standardowa 1 343 t, a pe∏na 2 900 t (1 342
BRT) przy d∏ugoÊci kad∏uba 76,1 m, szerokoÊci 11,4 m i zanurzeniu 5,3 m. Nap´d stanowi 6-cylindrowy silnik wysokopr´˝ny
o mocy 1 350 KM, który zapewnia uzyskiwanie pr´dkoÊci do 12 w´z∏ów. Uzbrojenie
sk∏ada si´ z 2 pojedynczych dzia∏ek plot.
kal. 20 mm L/70 Oerlikon, a wyposa˝enie
elektroniczne stanowi radar nawigacyjny.
Za∏oga zbiornikowca liczy 26 ludzi, w tym 3
oficerów. ¸adownoÊç 1 500 t paliwa, które
mo˝na podawaç bezpoÊrednio na okr´ty.
Podobnà funkcj´ w portach pe∏ni przej´ta w roku 1996 od firm transportowych
bunkierka o d∏ugoÊci 45 m Imam Gazzali
(A 516).
Bezpieczeƒstwo okr´tom zapewnia holownik morski Khadem (A 721) nale˝àcy
do chiƒskiego typu Dinhai. Jednostka zosta∏a zbudowana na zamówienie Bangladesz przez stoczni´ w Wuhu (Chiny) w roku 1984. WypornoÊç pe∏na holownika wynosi 1 472 t (980 BRT) przy wymiarach 60,2
x 11,6 x 4,4 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy 2 640 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç
14 w´z∏ów. Zasi´g 7 200 Mm/14 w´z∏ach.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 2 wkm plot. kal.
12,7 mm (2 x I), a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje 2 radary. Za∏oga jednostki liczy 56 ludzi, w tym 7 oficerów.
Do obs∏ugi okr´tów w portach s∏u˝y du˝y holownik portowy Sebak (A 722) o wypornoÊci oko∏o 400 t, zbudowany w Dhaka
w roku 1995.
Podstawowe remonty bie˝àce niezb´dne
dla utrzymania gotowoÊci technicznej zabezpiecza jednostka warsztatowa Shahayak
(A 512), przebudowana z rzecznego statku
pasa˝erskiego przez stoczni´ w Khulna
w roku 1978. Jej wypornoÊç pe∏na wynosi
477 t przy wymiarach 44,7 x 8 x 2 m. Nap´d
stanowi silnik wysokopr´˝ny Cummins,
który zapewnia maksymalnà pr´dkoÊç 11,5
w´z∏a. Zasi´g wynosi 3 800 Mm/11,5 w´z∏a.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 1 dzia∏ka plot. kal.
20 mm L/70 Oerlikon, a wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny. Za∏oga liczy 45 ludzi, w tym 1 oficer
Funkcje jednostek pomocniczych pe∏nià
obecnie równie˝ 2 dawne chiƒskie kutry desantowe typu Yuchin (Typ 069) otrzymane
w roku 198321. Ich pe∏na wypornoÊç wynosi
83 t przy wymiarach 24,1 x 5,2 x 1,1 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne o ∏àcznej mocy 600 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 11,5 w´z∏a. Zasi´g 700

Mm/11,5 w´z∏a. Za∏oga wykonujàcych
g∏ównie zadania transportowe kutrów wynosi 26 ludzi, w tym 1 oficer.
List´ jednostek pomocniczych zamyka
okr´t szkolny Shaheed Ruhul Amin
(A 511), eks-brytyjski Jersey (P 295) nale˝àcy do typu Island, zbudowany w roku
1976 przez stoczni´ Hall Russell w Aberdeen (Wielka Brytania). Okr´t zosta∏ przej´ty
od Royal Navy w roku 1994. WypornoÊç
standardowa wynosi 998 t, a pe∏na
1 280 t przy d∏ugoÊci ca∏kowitej 61,1 m, szerokoÊci 11 m i zanurzeniu 4,3 m. Nap´d stanowià 2 silniki wysokopr´˝ne Ruston 12RK
3 CM o ∏àcznej mocy 4 380 KM, które zapewniajà maksymalnà pr´dkoÊç 16,5 w´z∏a.
Okr´t posiada du˝à dzielnoÊç morskà pozwalajàcà dzi´ki stabilizatorom p∏etwowym
dzia∏aç przy stanie morza 8. Moc elektrowni pok∏adowej 536 kW.
Uzbrojenie sk∏ada si´ z 1 dzia∏ka plot.
kal. 40 mm L/60 Bofors oraz 2 km kal.
7,62 mm (2 x I), zaÊ wyposa˝enie elektroniczne obejmuje radar nawigacyjny Typ
1006 oraz sonar Simrad SU. Nie jest znana
liczebnoÊç za∏ogi ani kursantów, która
w RN wynosi∏a 34 ludzi, w tym 5 oficerów.
Jednostka posiada urzàdzenia do neutralizacji zanieczyszczeƒ oraz zbiornik detergentów o pojemnoÊci 28,6 t.
Zosta∏o zaplanowane przej´cie przez flot´ Bangladesz drugiej „bliêniaczej” jednostki eks-Orkaney (P 299).
Marynarka wojenna Bangladesz jest typowym reprezentantem licznych obecnie flot
ubogich krajów rozwijajàcych si´, choç jak
na t´ grup´ paƒstw prezentuje si´ wcale okazale. Funkcje floty bardziej skierowane sà na
sprawy obs∏ugi dalekiego od stabilizacji wewn´trznej paƒstwa (nale˝y wspomnieç liczne
przewroty wojskowe w przesz∏oÊci, a islamistów obecnie), w dodatku jeszcze n´kanego
cz´stymi kl´skami naturalnymi. Perspektywy
rozwojowe mimo wcielenia w ostatnim czasie bardzo nowoczesnej fregaty z uwagi na
permanentny brak Êrodków finansowych nie
przedstawiajà si´ zach´cajàco i wszystko
wskazuje, ˝e flota Bangladesz nadal pozostawaç b´dzie sk∏adnicà ró˝nych, cz´sto muzealnych ju˝, okr´tów.
Bibliografia:
Combat Fleets of the World 2000-2001, pod red. Baker
A.D. III, Annapolis 2000.

Jane’s Fighting Ships 1986-87, London 1986.
Jane’s Fighting Ships 1992-93, Coulsdon, 1992.
„Morza, Statki i Okr´ty” nr 3/ 2002 — Z ˝ycia flot.

18. sà to L 901 Shah Poran (eks-Cerro Gordo, LCU 1512)
oraz L 902 Shah Makhdum (eks-Cadgel, LCU 1566).
19. sà to A 584 LCT 101, A 585 LCT 102, A 586 LCT 103 oraz
A 587 LCU 104.
20. sà to LCVP 011, LCVP 012 i LCVP 013.
21. sà to A 581 Darshak i A 582 Talleshi.
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Aleksandr Mitrofanov
(Litwa)

Okr´t podwodny „Skorpion”,
by∏y B-427, zacumowany
obok Queen Mary.
fot. Aleksandr Mitrofanov

B-427 u amerykaƒskich wybrze˝y
W grudniu ubieg∏ego roku staliÊmy w Los
Angeles i zechcia∏em zrealizowaç swe dawne marzenie by odwiedziç znakomity liniowiec pasa˝erski Queen Mary. I tu spotka∏a
mnie niespodzianka, obok liniowca sta∏
okr´t podwodny projektu 641 z rozwini´tà
radzieckà banderà i proporcem.
W roku 1995 grupa australijskich biznesmenów za∏o˝y∏a firm´ „Foxtrot 641 (Australia) Pty Ltd.”, która po d∏ugich targach z rosyjskimi w∏adzami naby∏a skreÊlony z listy
floty okr´t podwodny B-427 — ostatni tej
klasy we Flocie Oceanu Spokojnego. Zbudowana w 1971 roku przez Admiralitielski
Zawod w Leningradzie jednostka znajdowa∏a∏a si´ w s∏u˝bie 22 lata.
25 lipca 1995 roku okr´t na holu MB-330
wyszed∏ w dalekà drog´ do australijskiego
portu w Sydney. okr´t odprowadza∏ 2 oficerów podwodniaków — kmdr ppor. Igor Ko∏osow i kpt. Ilia Kalinin. PrzejÊcie nie odby∏o sie bez przygód. Po wyjÊciu z Pusanu,
gdzie holownik pobiera∏ paliwo, karawana
trafi∏a na silny tajfun. Okr´t dozna∏ przebicia o powierzchni ok. 2 m2 w rejonie zbiorników balastowych 2 i 7 (lewa burta). Przechy∏ osiàgnà∏ 7°. Aby wyrównaç przechy∏ postanowiono zalaç zbiorniki przeciwleg∏ej
burty, wykorzystujàc do tego pompy po˝arowe i w´˝e holownika. Aby to zrealizowaç
podwodniacy, ryzykujàc ˝yciem musieli dostaç si´ do centralnego stanowiska operacyjnego by pootwieraç zawory wentyli poszczególnych zbiorników. 24 sierpnia jednostka
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dotar∏a do Sydney, gdzie przez ponad
2,5 roku by∏a eksponatem Narodowego
Muzeum Morskiego pod nazwà „Skorpion”. Na szcz´Êcie mia∏em okazj´ odwiedziç to muzeum, które pozostawi∏o bardzo
mi∏e wspomnienia. WÊród p∏ywajàcych eksponatów znajduje si´ mi´dzy innymi okr´t
podwodny marynarki australijskiej Onslow
(typu Oberon we wspania∏ym stanie), ostatni australijski okr´t artyleryjski Vampire
(niszczyciel typu Daring), zbudowana przez
entuzjastów ze sk∏adek spo∏eczeƒstwa replika ˝aglowca Jamesa Cooka Endavour, trzymasztowy ˝aglowiec James Craig, zbudowany w Anglii w 1874 i inne.
latem 1998 roku wys∏ano „Skorpiona”
w nowà podró˝, tym razem do Long Beach
(Kalifornia). Pacyfik B-427 pokona∏ na pok∏adzie statku-doku do transportu ci´˝kich
∏adunków (heavy lift ship) Condock IV.
Obecnie „Skorpion” stoi w sàsiedztwie zna-

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa okr´tu

B-143
B-15
S-359
K-24
B-80
S-194
B-39
K-81

Projekt
641
641
613
651
611
613
641
651

komitej Queen Mary (w przysz∏oÊci planuje
sie przekszta∏cenie tego duetu w trio, stawiajàc w pobli˝u jeden z wycofanych ze s∏u˝by
amerykaƒskich lotniskowców). Jednostka
pozostaje w∏asnoÊcià australijskiej firmy. lecz
operatorem przedsi´wzi´cia jest „Queen`s Seaport Development Inc.”. Wi´cej
o okr´cie podwodnym mo˝na dowiedzieç
si´ odwiedzajàc stron´ http//www:wueenmary.com.
Na nabrze˝u, w sàsiedztwie B-427 znajduje si´ niewielki sklep, gdzie mo˝na nabyç
znaczki, pocztówki, prospekty, koszulki i inne pamiàtki, poÊwi´cone okr´towi-muzeum. B-427 to nie pierwszy radziecki okr´t
podwodny, który jest eksponatem muzealnym, lub po prostu atrakcjà turystycznym
zagranicà.

T∏umaczenie z j´zyka rosyjskiego
Maciej S. Sobaƒski

Miejsce ekspozycji
Zeebrugge, Belgia
New Westminster, Kanada
Nakskov, Dania
Peenemünde, Niemcy
Den Helder, Holandia
Norrköping, Szwecja
Folkestone, Wielka Brytania
St. Peterburg, Stany Zjednoczone
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COMBAT FLEETS of the World
2002-2003
pod red. A. D. Baker III, s. 1.134,
format 235 x 300 mm, 2.984 fot., 129
planów i rzutów, 44 rys., Naval Institute Press, Annapolis, Maryland
USA, 2002, cena 195 USD
W maju 2002 roku Naval Institute
Press w Annapolis (Maryland USA)
opublikowa∏ kolejnà edycj´ znanego
i cenionego rocznika flot — COMBAT FLEET of the Worl 2002-2003,
Their Ships, Aircraft and Systems.
Redaktorem koordynujàcym tego
wydawnictwa jest A.D. Baker III, który wspó∏pracuje z rocznikiem nieprzerwanie od roku 1978. Warto w tym
miejscu wspomnieç, ˝e A.D. Baker
III, absolwent uniwersytetu w Harvard, eks oficer U.S. Navy, który w latach osiemdziesiàtych pe∏ni∏ obowiàzki asystenta sekretarza marynarki ds.
wywiadu, jest tak˝e autorem ponad
60 ksià˝ek z zakresu historii marynarki wojennej i jej techniki oraz licznych
artyku∏ów publikowanych na ∏amach
„US Naval Institute Proceedings”
i „Naval History”.
COMBAT FLEET ukazujàcy si´
w cyklu dwuletnim, w edycji
2002-2003 przedstawia stan posiadania flot 179 paƒstw i terytoriów ,wÊród
których znajdujà si´ równie˝ Êródlàdowe — Austria, Bia∏oruÊ, Boliwia,
Botswana, Burundi, Kazachstan, Malawi, Paragwaj, Szwajcaria, Turkmenistan i W´gry oraz 1 organizacji mi´dzynarodowej (NATO) wg stanu na
dzieƒ 1 stycznia 2002 roku.
W cz´Êci wst´pnej zaprezentowano êród∏a informacji, w tym przede
wszystkim materia∏ów ikonograficznych. Nast´pnie zademonstrowany
zosta∏ sposób prezentacji poszczególnych jednostek w roczniku, stosowana
typologia okr´tów bojowych i jednostek pomocniczych wraz z wykazem
u˝ywanych w tekÊcie skrótów. Cz´Êç
wst´pnà zamykajà tabele przeliczników jednostek miar i wielkoÊci w uk∏adzie metrycznym i niemetrycznym.
Podstawowà cz´Êç rocznika stanowià prezentacje marynarek wojennych poszczególnych paƒstw w uk∏adzie alfabetycznym (wg brzmienia j´zyka angielskiego).

Opis ka˝dej z prezentowanych
w roczniku flot zawiera cz´Êç ogólnà,
gdzie przedstawiono liczebnoÊç personelu tego rodzaju si∏ zbrojnych
w podziale na oficerów i pozosta∏ych,
z ewentualnym uwzgl´dnieniem piechoty morskiej, lotnictwa morskiego,
a tak˝e zmilitaryzowanych formacji
ochrony granicy. Cz´Êç ta zawiera
równie˝ podstawowe informacje
o sk∏adzie organizacyjnym floty z jej
bazami, oÊrodkami szkoleniowymi
i remontowymi.
W ka˝dym przypadku zaprezentowane zosta∏o równie˝ lotnictwo morskie (organiczne bàdê dzia∏ajàce w ramach si∏ powietrznych) ∏àcznie z opisem znajdujàcego si´ na jego wyposa˝eniu sprz´tu latajàcego, zaÊ gdy istnieje odr´bna artyleria nadbrze˝na
tak˝e jej organizacja i uzbrojenie.
Dla paƒstw posiadajàcych du˝e
floty takich jak USA, Rosja, Francja,
Wielka Brytania, W∏ochy czy nawet
Chiny, które dysponujà generalnie
uzbrojeniem i wyposa˝eniem rodzimej produkcji, wymienione zosta∏y
podstawowe systemy uzbrojenia rakietowego, artyleryjskiego, torpedowo-minowego wraz z stosowanym
wyposa˝eniem elektronicznym.
Znajdujàce si´ na stanie flot okr´ty bojowe zosta∏y uszeregowane wg
swoistego „ci´˝aru gatunkowego”,
poczynajàc od jednostek lotniczych,
poprzez okr´ty podwodne do jednostek nawodnych, które prezentowano
w oparciu o kryterium wielkoÊci
w uk∏adzie chronologicznym od najnowszych do najstarszych. Poza okr´tami bojowymi marynarki wojennej
wymieniono równie˝ jednostki p∏ywajàce podleg∏e organizacyjnie s∏u˝bom
zmilitaryzowanym, w zale˝noÊci od
paƒstwa, ochrony granic, policyjnym
bàdê celnym. Stan posiadania zamykajà zawsze jednostki pomocnicze
o szerokiej gamie zastosowaƒ.
Oceniajàc sygnalizowane w wydawnictwie trendy rozwojowe marynarek wojennych, mo˝na stwierdziç,
˝e nic nowego, szczególnie interesujàcego, nie zosta∏o odnotowane od czasu poprzedniej edycji rocznika, która
mia∏a miejsce w roku 2000. Przy sta∏ej
tendencji do ograniczania wydatków
na zbrojenia, w tym tak˝e i morskie,
nadal najwi´kszy ruch inwestycyjny
odnotowaç nale˝y we flotach USA,
Wielkiej Brytanii, Francji, RFN i Japonii, choç skutki aktualnej goràczki
wojennej zwiàzanej z wydarzeniami
z 11 wrzeÊnia 2001 roku, czyli walki ze
Êwiatowym terroryzmem, nie sà jeszcze widoczne. Du˝y respekt mo˝e wywo∏ywaç bardzo dynamiczny rozwój
flot Chin (ChRL), Indii, Korei Po∏udniowej i ROC (Tajwan), choç
zw∏aszcza te ostatnie dwa paƒstwa nadal jeszcze odczuwajà gospodarcze
skutki za∏amania dalekowschodnich
„m∏odych tygrysów”, jakie mia∏o
miejsce kilka lat temu. Ca∏kowità ru-
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in´ przedstawiajà floty paƒstw czarnej
Afryki, mo˝e poza Republikà Po∏udniowej Afryki i le˝àcymi na pó∏nocy
kontynentu krajami arabskimi. Przyczynà takiego stanu rzeczy jest zarówno brak nowych zakupów z powodu
chronicznej mizerii finansowej jak
i fatalna bie˝àca eksploatacja, szybko
prowadzàca do ca∏kowitej technicznej
dekapitalizacji. Brak wi´kszych ruchów inwestycyjnych wÊród flot
paƒstw Ameryki ¸aciƒskiej, mo˝e poza Brazylià. Nadal utrzymuje si´ bezruch we flocie rosyjskiej, której od co
najmniej 10 lat nie zasili∏a ˝adna wi´ksza jednostka. Za pierwszà jaskó∏k´
zmian uznaç mo˝na chyba jednak oddanie do s∏u˝by w roku 2002 eskortowca Tatarstan (proj. 11660
Gepard), czy i na ile tendencja ta oka˝e si´ trwa∏a poka˝e czas. WÊród flot
dawnych „demoludów” zaobserwowaç mo˝na sk∏onnoÊç do przejmowania natowskiego „demobilu” , prócz
Polski rocznik wymienia tu tak˝e Rumuni´ i jej zabiegi o pozyskanie 2 brytyjskich fregat typu Boxer (Type
BATCH 2) — eks-London i eksCoventry. Dla odmiany tradycyjnie
te˝ nowe jednostki i to ca∏kiem
nowoczesne (fregaty rakietowe
F-3000S czy korwety rakietowe typu
Baynuah) znalaz∏y si´ w sk∏adzie flot
Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych
Emiratów Arabskich.
Zamieszczona na koƒcu cz´Êci
merytorycznej „Addenda” (aneks)
zawiera informacje z ostatniej chwili,
które nie zdà˝y∏y trafiç do rocznika.
Zawarty na 19 stronach indeks nazw
wszystkich wymienionych w roczniku
okr´tów bojowych i jednostek pomocniczych u∏atwia poszukiwania.
Rozmiary samego rocznika, w tym
niebagatelna waga wynoszàca 3,9 kg,
jak to zwykle bywa w przypadku tego
rodzaju wydawnictw, wzbudziç mogà
uzasadniony respekt dla ogromu pracy autora i zespo∏u jego wspó∏pracowników. W tym miejscu warto nadmieniç, ˝e w tym szacownym gronie wymienione zosta∏y równie˝ „Okr´ty
Wojenne” wraz z ich redaktorem naczelnym kolegà Jarkiem Malinowskim.
Ca∏oÊç bardzo bogato ilustrowana,
w du˝ej mierze oryginalnymi, wczeÊniej niepublikowanymi zdj´ciami
i uzupe∏niona rzutami czy planami,
zw∏aszcza nowych okr´tów znajdujàcych si´ jeszcze w budowie. Twarda lakierowana i efektowna ok∏adka, choç
pewne zastrze˝enia natury funkcjonalnej mo˝e budziç technologia wykonania samego grzbietu, który przy
tej gruboÊci ksià˝ki (ponad 1.100
stron), mo˝e nie wytrzymaç cz´stego
otwierania i wertowania, a taka
w koƒcu jest funkcja rocznika flot.
COMBAT FLEETS of the World
2002-2003 godzien jest niewàtpliwie
polecenia wszystkim, których interesujà trendy rozwojowe wspó∏czesnej

marynarki wojennej na Êwiecie, choç
zdaç sobie nale˝y spraw´, ˝e przyjemnoÊç posiadania tej „ceg∏y” nie nale˝y
do tanich, bowiem jeszcze poprzednia
edycja kosztowa∏a ju˝ 175 USD.
Rzecz jednak w tym, ˝e rocznik wart
jest swojej ceny.

Maciej S. Sobaƒski

Najd∏u˝szy pancernik Êwiata
praca zbiorowa pod redakcjà Kalinin.W, Chorz´pa.J, s. 60, format
210 x 296 mm, fot. 41, w tym 16 barwnych, plany i szkice 30, map 7, tab. 1,
Wydawnictwo „Forteca”, Przasnysz
2002, cena ?
Z regu∏y dzieje okr´tu koƒczà si´
z chwilà jego kasacji, choç zdarzajà si´
wyjàtki od tej prawid∏owoÊci. Jednym
z takich wyjàtków by∏ rosyjski okr´t liniowy Po∏tawa, drednot typu Sewastopol, który choç s∏u˝b´ na morzu
pe∏ni∏ relatywnie nied∏ugo, to jednak
jego dzia∏a okaza∏y si´ zadziwiajàco
d∏ugowieczne. W∏aÊnie „drugiemu”
˝yciu pancernika, a precyzyjniej tylko
jego dzia∏om poÊwi´cona jest praca
zbiorowa zatytu∏owana Najd∏u˝szy
pancernik Êwiata — Niezwyk∏a historia wie˝ artylerii g∏ównej pancernika
Po∏tawa oraz ich nadbrze˝nych stanowisk, wydana w roku 2002 przez wydawnictwo „Forteca” w Przasnyszu.
W sk∏ad zespo∏u autorskiego, którym
kierowali W∏odzimierz Kalinin z Rosji oraz Jaros∏aw Chorz´pa, wesz∏o
6 autorów z Rosji, Ukrainy, Finlandii
i Polski.
Praca w cz´Êci wst´pnej przedstawia krótki rys historyczny nowoczesnej artylerii nadbrze˝nej, która od
po∏owy XIX wieku ewoluowa∏a
w kierunku budowania baterii dzia∏
du˝ego kalibru, umieszczonych
w opancerzonych, zamkni´tych wie˝ach, konstrukcyjnie bardzo podobnych do wie˝ artyleryjskich stosowanych na pancernikach. Na skal´ masowà wie˝e pancerne pojawi∏y si´ po
roku 1905, co zwiàzane by∏o z wejÊciem do s∏u˝by ca∏kowicie nowej jakoÊciowo jednostki, jakim by∏ okr´t liniowy Dreadnought, dzi´ki któremu

79

RECENZJE
upowszechni∏a si´ szybkostrzelna artyleria wie˝owa du˝ego kalibru. Równie˝ Rosja si´gn´∏a po te „nowinki”,
zw∏aszcza do wzmocnienia potencja∏u
obronnego tzw. „Pozycji artyleryjskominowej” na wodach Zatoki Fiƒskiej,
której zadaniem by∏a ochrona dost´pu z morza do stolicy imperium
w Sankt Petersburgu. Niestety wybuch I wojny Êwiatowej i jej niekorzystny dla Rosji przebieg spowodowa∏y, ˝e plany zrealizowane zosta∏y jedynie cz´Êciowo i to znacznym opóênieniem.
W kolejnym rozdziale przedstawiono dzieje „nosiciela” armat, jakim
by∏ okr´t liniowy Po∏tawa, drednot
uzbrojony w 12 dzia∏ kal. 305 mm
umieszczonych w 4 wie˝ach artyleryjskich. Udzia∏ okr´tu w dzia∏aniach
wojennych nie by∏ szczególnie znaczàcy, co wynika∏o z jednej strony z za∏o˝eƒ taktyki u˝ycia rosyjskiej Floty Ba∏tyckiej, a z drugiej z panicznej obawy
przed stratami (k∏ania si´ syndrom
Cuszimy) w bezpoÊrednim starciu
z niewàtpliwie pot´˝niejszà Kaiserliche Marine. Wybuch rewolucji w lutym 1917 roku, a nast´pnie jej „twórcza” kontynuacja w paêdzierniku,
skomplikowa∏ jeszcze sytuacj´ politycznà, w której Rosja ju˝ Radziecka,
musia∏a ewakuowaç swe jednostki
z dotychczasowej g∏ównej bazy w Helsingforsie (Helsinki) do Kronsztadu.
Tam z uwagi na trudnoÊci kadrowe
i materia∏owe jedynie niewielkà ich
cz´Êç wcielono do „Oddzia∏u Czynnego”, podczas gdy pozosta∏e rdzewia∏y
przy nabrze˝u. Na odstawionej do rezerwy i niew∏aÊciwie nadzorowanej
Po∏tawie wybuch w dniu 24 listopada
1919 groêny po˝ar, który spowodowa∏
znaczne uszkodzenie okr´tu. W trakcie prowadzonego niemrawo remontu w roku 1923 kolejny po˝ar dope∏ni∏
losu pancernika, który postanowiono
nie odbudowywaç, lecz pozostawiono
do „kanibalizacji” dla uruchomionych
ju˝ 3 „bliêniaków” typu Sewastopol.
„Kanibalizacja” dotkn´∏a tak˝e artylerii g∏ównego kalibru, choç ta ostatnia nie trafi∏a ju˝ na pok∏ady okr´tów,
lecz zosta∏a instalowana jedynie na
stanowiskach làdowych.
Pierwszym zastosowaniem dla elementów artylerii g∏ównego kalibru
z Po∏tawy by∏a bateria wie˝owa nr 35
w Sewastopolu, przy budowie której
w latach 1925-1928 wykorzystano ∏o˝a dzia∏ kal. 305 mm z pancernika.
Ca∏e wie˝e artyleryjskie zmodyfikowane do standardu MB-3-12 znalaz∏y zastosowanie w organizowanej
na wyspie Russkij w pobli˝u W∏adywostoku na Dalekim Wschodzie baterii wie˝owej nr 981 im. Woroszy∏owa. Do budowy baterii sk∏adajàcej
si´ z 2 wie˝ ze Êródokr´cia Po∏tawy
z 6 dzia∏ami kal. 305 mm przystàpiono w roku 1932, zaÊ pierwsze próbne
strza∏y oddano z niej w listopadzie
1934. Ostatecznie bateri´ ukoƒczo-
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no w roku 1937, choç dostawy urzàdzeƒ do kierowania ogniem trwa∏y
a˝ do 1940.
Sama bateria by∏a doÊç skomplikowanym obiektem fortyfikacyjnym
sk∏adajàcym si´ z 2 bloków artyleryjskich z wie˝ami oraz punktu dowodzenia wraz z rozbudowanà podziemnà cz´Êcià technicznà, magazynowà
i mieszkalnà oraz siecià 12 stanowisk
obrony przeciwdesantowej. Bateria
nr 981, która nie mia∏a na szcz´Êcie
okazji sprawdziç mocy swych dzia∏
w starciu z rzeczywistym przeciwnikiem, pozostawa∏a w s∏u˝bie w okresie mi´dzy rokiem 1934 a 1997, obecnie zaÊ na jej mocno ju˝ rozszabrowanym terenie powsta∏a filia Muzeum
Floty Oceanu Spokojnego.
Kolejne 2 wie˝e pochodzàce tym
razem ze stanowiska dziobowego i rufowego pancernika mia∏y zostaç zamontowane na terenie baterii nr 3 na
wyspie Russarö, wchodzàcej w sk∏ad
kompleksu obronnego na „wydzier˝awionym” od Finlandii po tzw. „wojnie zimowej 1939-1940, pó∏wyspie
Hanko. Prace przy budowie baterii
wzorowanej na tej z wyspy Russkij do
chwili wybuchu wojny z Niemcami,
a póêniej tak˝e i Finlandià w czerwcu
1941 roku, nie wysz∏y poza fazà
wst´pnych robót in˝ynieryjnych przy
przygotowaniu stanowisk. Same wie˝e przeczeka∏y wojn´ w porcie leningradzkim, a po jej zakoƒczeniu pos∏u˝y∏y do realizacji innej „inwestycji”.
Upadek Sewastopola w dniu 3 lipca 1942 roku, po d∏ugotrwa∏ej, uporczywej obronie spowodowa∏ utrat´
2 znajdujàcych si´ w pobli˝u tego miasta wie˝owych baterii nadbrze˝nych
wyposa˝onych w dzia∏a kal. 305 mm,
a mianowicie nr 30 i nr 35. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych w∏adze radzieckie przystàpi∏y do odbudowy systemu obrony g∏ównej bazy Floty
Czarnomorskiej. W roku 1947 postanowiono odbudowaç bateri´ nr 30
z wykorzystaniem istniejàcych obiektów in˝ynieryjno-fortecznych oraz zachowanych wie˝ z pancernika Po∏tawa. Wie˝e te zosta∏y jednak poddane
gruntownej modernizacji do standardu MB-3-12FM, zwi´kszajàc gruboÊç
opancerzenia, ale przede wszystkim
kàt podniesienia lufy z +25° do +40°,
co pozwoli∏o na zwi´kszenie maksymalnej donoÊnoÊci do 44 km przy
strzelaniu pociskiem lekkim wz. 1928.
Nieznacznej poprawie uleg∏a równie˝
szybkostrzelnoÊç dzia∏. Przebudowie
uleg∏y tak˝e same stanowiska ogniowe, bowiem nowe wie˝e uzbrojone
by∏y w trzy dzia∏a, podczas gdy stare
tylko w dwa
Stanowisko dowodzenia baterii
wyposa˝one zosta∏o we wspó∏czesny
system kierowania ogniem artyleryjski „Biereg-30”, nowoczesne dalmierze stereoskopowe DMS-8 oraz stacj´ radiolokacyjnà, co czyni∏o z baterii
groêne narz´dzie walki.

Bateria wesz∏a do s∏u˝by w roku
1954, rozformowana zosta∏a w 1997.
Równie˝ na jej terenie planowane
jest utworzenie muzeum techniki wojennej.
Dzia∏a z Po∏tawy przetrwa∏y swego
„nosiciela”, który po odstawieniu do
rezerwy w 1918, nigdy ju˝ nie powróci∏ do s∏u˝by, a resztki jego kad∏uba
ju˝ pod nowà nazwà Frunze z∏omowane by∏y ostatecznie po zakoƒczeniu
II wojny Êwiatowej. Wie˝e kontynuowa∏y s∏u˝b´ w punktach oddalonych
od siebie o wiele tysi´cy kilometrów
— W∏adywostoku i Sewastopolu, stàd
tez nazwanie ich „najd∏u˝szym pancernikiem Êwiata”, ma swoje mo˝e
nieco przewrotne uzasadnienie.
Praca jest bardzo bogata ilustrowana szkicami i planami obiektów in˝ynieryjno-fortyfikacyjnych, które dajà laikowi obraz stopnia ich skomplikowania oraz zdj´ciami przedstawiajàcymi zarówno zewn´trzny wyglàd
jak i wn´trze wie˝ wraz z ich wyposa˝eniem.
Mo˝na jedynie zwróciç uwag´ autorom by w przysz∏oÊci nie t∏umaczyli
na j´zyk polski nazw. Wyspa w pobli˝u W∏adywostoku to Russkij, a nie
wyspa Rosjan, zaÊ czarnomorski pancernik zatopiony przez w∏asnà za∏og´
pod Noworossyjskiem nosi∏ nazw´
Swobodnaja Rossija, a nie Wolna
Rosja.
Publikacja Najd∏u˝szy pancernik
Êwiata jest niewàtpliwie warta przejrzenia przez wszystkich. których interesujà zarówno fortyfikacje nadbrze˝ne jak i dzieje rosyjskich drednotów.

Maciej S. Sobaƒski

Mleczne Krowy. Podwodne zaopatrzeniowce atlantyckich wilczych
stad 1941-1945
John F. White, s. º336, format
148 x 210 mm, 22 fot., 8 map., 6 rys., 3
tab., Dom Wydawniczy Bellona,
Warszawa 2001, brak ceny
Podczas drugiej wojny Êwiatowej
Niemcy jako jedyny kraj w historii
wojen morskich wykorzystywa∏y podwodne zaopatrzeniowce. Unikatowe

jednostki tej klasy powsta∏y w wyniku
koniecznoÊci zaopatrywania w paliwo, torpedy i prowiant U-bootów
dzia∏ajàcych na odleg∏ych akwenach
operacyjnych, do których mo˝na by∏o
dotrzeç tylko przez ogromne obszary
oceanu kontrolowane przez sprzymierzonych. Konwencjonalne zbiornikowce nawodne by∏y zbyt ∏atwe do
zlokalizowania i zniszczenia przez
alianckie patrole powietrzne i morskie, zaÊ mleczne krowy podczas rejsów w zanurzeniu do tajnych sektorów spotkaƒ z patrolujàcymi Ubootami by∏y trudnowykrywalne.
Pobrane z nich paliwo dawa∏o uderzeniowym okr´tom podwodnym
mo˝liwoÊç dwu- lub nawet trzykrotnego zwi´kszenia zasi´gu operacyjnego. Tote˝ zarówno Niemcy jak i
alianci uwa˝ali zaopatrzeniowce za
najwa˝niejsze jednostki floty podwodnej. Stàd Anglicy jak i Amerykanie atakowali je w pierwszej kolejnoÊci, zw∏aszcza wtedy gdy mieli mo˝liwoÊç wyboru celów. Mimo ˝e aran˝owane za pomocà szyfrowanych
depesz radiowych spotkania podwodnych zbiornikowców z zaopatrywanymi U-bootami nie by∏y tajemnicà dla sprzymierzonych dzi´ki mo˝liwoÊci ich odczytywania, to do roku
1942 nie powodowa∏o to negatywnych konsekwencji dla tych jednostek. Szybko jednak sytuacja ta zmieni∏a si´ diametralnie, dwa lata póêniej zaopatrzenie na dalekie akweny
mog∏y dostarczaç ju˝ tylko nieliczne
jednostki tego typu i to tylko pod
os∏onà specjalnie wyznaczanych
„artyleryjskich” okr´tów podwodnych.
W∏aÊnie ta ma∏o znana w Polsce
problematyka zosta∏a opisana w
recenzowanej publikacji wydanej
przez Dom Wydawniczy Bellona.
Ksià˝ka ta napisana przez brytyjskiego shiplovera w oparciu o odtajnione
archiwa, w pe∏ni ju˝ ukazuje jakie
znaczenie dla dzia∏aƒ morskich na
Atlantyku mia∏a mo˝liwoÊç czytania
niemieckich szyfrów przez alianckich
kryptologów. Opisano w niej ca∏à
problematyk´ zaopatrywania niemieckich okr´tów podwodnych na
morzu nie tylko przy pomocy mlecznych krów ale tak˝e z nawodnych
okr´tów zaopatrzeniowych jak i z
innych podwodnych okr´tów uderzeniowych, co znacznie podnosi
wartoÊç tej pozycji. Bellonie uda∏o
si´ wreszcie wydaç wartoÊciowe t∏umaczenie niedawno wydanej na
zachodzie ksià˝ki o tematyce wojennomorskiej.
Podsumowujàc ksià˝ka jest
naprawd´ wartoÊciowa i godna polecenia ka˝demu kogo interesuje
Bitwa o Atlantyk.
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